
PUB

PUB

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 8 Setembro | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3425 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

JORNAL FUNDADO EM 1931

“Ampliação do Quartel  
de Lordelo não viola o PDM, 
como diz Celso Ferreira”
Polémica. Miguel 
Ferreira, presidente da 
Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros de Lordelo, 
desmente o presidente 
da Câmara de Paredes. 
Os bombeiros querem 
otimizar o projeto ini-
cial mas Celso Ferreira 
diz que “alteração ao 
projeto não cumpre o 
Plano Diretor 
Municipal”. PÁG.3

INSPEÇÃO-GERAL  
DE FINANÇAS  
ADMITE CRIME  
DE ABUSO DE PODER 
NA JUNTA DE CÊTE    PÁG.5

“HÁ UM DÉFICE  
OBJETIVO DE  
APOIO SOCIAL ÀS 
PESSOAS IDOSAS E ÀS 
CRIANÇAS”  PÁGS.10 E 11

“A DÍVIDA QUE  
DEIXAM AOS 
PAREDENSES DEVE 
SER DE MAIS DE 100 
MILHÕES”  PÁGS.12 E 13

 “TEMOS UM PLANO 
PARA DAR NOVA  
VIDA À NOSSA  
CIDADE SEDE DO 
CONCELHO”   PÁGS.14 E 15

ENCAPUZADO ASSALTOU CTT DE 
REBORDOSA   PÁG.6

RÁDIO E JORNAL  DE PAREDES PROMOVEM DEBATE COM OS CANDIDATOS À CÂMARA   PÁG.9
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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Segundo contam as histó-
rias antigas, na Índia 
Maior havia um Rei que 

gostava deveras dos sábios e 
que os levava sempre consigo 
fazendo-os raciocinar muito 
frequentemente sobre os factos 
que nascem das coisas. E, den-
tre estes, havia três que tinham 
opiniões diferentes.

Um disse que mais valia a in-
teligência do que a sorte, por-
que quem vive com base na in-
teligência faz as suas coisas de 
uma forma metódica e, ainda 
que perca, não é culpado por-
que fez o que convinha. O outro 
disse que mais valia a sorte do 
que a inteligência, porque, se o 
seu destino fosse perder ou ga-
nhar, nenhuma inteligência que 
tivesse o poderia evitar. O ter-
ceiro disse que o melhor era 
poder viver com base numa e 
noutra, porque isso era pru-
dência, porque quanto maior 
fosse a inteligência mais cuida-
do se poderia ter de modo a fa-
zer as coisas de modo tão com-
pleto quanto possível, e tam-
b é m  q u e  q u a n t o  m a i s  s e 
dependesse da sorte, maior se-
ria o risco incorrido, porque 
esta não é uma coisa certa; mas 
a verdadeira prudência consis-
te em aproveitar da inteligência 
aquilo que cada homem sabe 
ser-lhe mais vantajoso, e em 
proteger-se tanto quanto possí-
vel dos danos da sorte, e em 
aproveitar dela tudo o que esti-

ver a seu favor.
E depois de exporem muito 

zelosamente as suas razões, o Rei 
ordenou que cada um apresen-
tasse um exemplo para provar o 
que dissera e concedeu-lhes o 
prazo que pediram. E os sábios 
foram-se embora e cada um con-
sultou os seus livros de modo a 
comprovar a sua opinião.

E quando chegou o momento, 
cada um deles apresentou-se pe-
rante o Rei com a sua prova.

E aquele cuja opinião era a in-
teligência levou o xadrez com as 
sua peças, mostrando que quem 
tinha mais inteligência e era 
perspicaz poderia vencer o 
outro.

E o segundo, cuja opinião 
era a sorte, levou os dados, 
mostrando que a inteligência 
não servia para nada se não fos-
se acompanhada pela sorte, 
porque parecia que era através 
da sorte que os homens ficavam 
e m  v a n t a g e m  o u  e m 
desvantagem. 

O terceiro que disse que o 
melhor era aproveitar o melhor 
das duas, levou o tabuleiro com 
as suas tábulas, contadas e co-
locadas ordenadamente nas 
suas casas, e os seus dados, que 
ordenavam os movimentos a 
fim de se poder jogar, no jogo 
que era o Gamão, que mostrava 
que quem o sabe jogar bem, 
ainda que a sorte dos dados lhe 
seja adversa, com a sua prudên-
cia será capaz de mover as tá-
bulas de modo a evitar os danos 
que o lançamento dos dados 
lhe pode trazer.

Assim demonstrou Afonso 
X, o sábio, que a Vida não é mais 
do que um Jogo, em que não 
basta a sorte, se não houver In-
teligência para a aproveitar.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Quando o poder  
é exercido por sábios

PUB

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 25 de Outubro de 2013)
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HILÁRIA MACHADO

ANA MARTA PINTO 
Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

Desde 2000 a.C. que se utiliza o 
sal. Na altura era utilizado como 
forma de conservação de alimen-
tos. O seu valor era de tal modo re-
conhecido que chegou mesmo a ser 
uma unidade monetária, daí a sua 
conotação com a palavra "salário". 
Apesar da grande importância que 
adiquiriu em tempos, hoje, repre-
senta um dos maiores riscos de saú-
de pública no nosso país devido ao 
seu consumo excessivo.

A Organização Mundial de Saúde 
recomenda uma ingestão máxima 
de 5g de sal por dia. Quando utiliza-
do de forma excessiva acarreta con-
sequências como: aumento do risco 
de alguns tipos de cancro, hiperten-
são arterial, doenças cardiovascu-
lares, e sobrecarga do funciona-
mento renal, com um maior tendên-
cia para retenção de líquidios.

Uma boa estratégia par a redu-
ção do seu consumo passa pela 
substituição por ervas aromáticas e 
especiarias, que conferem uma boa 
palatibilidade, sem recorrer a uma 
utilização excessiva de sal.

É importante ler os rótulos dos 
alimentos e procurar sempre ad-
quirir aqueles que apresentarem 
um menor teor de sal. Existem ali-
mentos que devem ser evitados, 
como os  produtos de salsicharia, 
charcutaria, fumados, caldos con-
centrados e molhos pré-prepara-
dos, enlatados, refeições congela-
das e prontas a consumir, batatas 
fritas de pacote e outros aperitivos 
com adição de sal.

Sal

O Inst i tuto  Nacional  de 
Emergência Médica (INEM) as-
sinou com a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo um protocolo 
para constituição de um Posto 
de Emergência Médica (PEM). 
O secretário de estado adjunto 
da saúde, Fernando Araújo, 

presidiu à cerimónia que de-
correu no dia 4 de agosto em 
Arruda dos Vinhos. 

Na prática, os bombeiros de 
Lordelo, passaram a ter ao seu 
dispor uma Ambulância do 
INEM, que será usada pelos 
bombeiros com formação de 
Tripulante de Ambulância de 

Socorro (TAS). Dentro de dias 
chegará a viatura (ambulân-
cia), vinda da Alemanha, dota-
da com equipamento médico 
pré-hospitalar. À luz do proto-
colo PEM, o INEM paga um pré-
mio de saída ao Corpo de Bom-
beiros por cada vez que esta 
Ambulância seja acionada para 

acudir a situações de emergên-
cia médica. 

Refira-se que no concelho de 
Paredes, além de Lordelo, em Re-
bordosa, os Bombeiros locais 
também assinaram recentemen-
te idêntico protocolo para a ins-
talação de um outro Posto de 
Emergência Médica (PEM). 

Bombeiros de Lordelo com Posto de Emergência Médica 

A ampliação do quartel 
dos B. V. Lordelo pre-
tendida pela corpora-

ção que deveria ter sido con-
cluída em julho último está 
emperrada e só avançará com 
nova direção da Associação 
Humanitária. Essa é pelo me-
nos a vontade de Celso Ferrei-
ra, presidente da Câmara de 
Paredes, que não aceita as alte-
rações ao projeto inicial pro-
postas pela atual direção da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Lor-
delo (AHBVL), liderada por Mi-
guel Ferreira. 

Em causa estará o reposicio-
namento do projeto. 

Em declarações ao Jornal de 
Noticias (JN), de 2 de agosto úl-
timo, Celso Ferreira diz que “foi 
solicitada uma alteração ao pro-
jeto que não cumpre o Plano Di-
retor Municipal e sendo ilegal 
não pode ser autorizada”. 

Confrontado pelo Progresso 
de Paredes com a justificação do 
autarca para a recusa em dar 
aval ao início da obra, Miguel 
Ferreira, que é simultaneamen-
te membro da junta de Lordelo, 
liderada pelo social-democrata 
Nuno Serra, garante que a argu-
mentação de Celso Ferreira ba-
seada no PDM “não é verdadei-
ra”. “Já nos aconselhamos com 

pessoas que dominam esta ma-
téria [PDM] e dizem-nos que 
não percebem por que razão o 
senhor Presidente fala em PDM: 
é no mesmo local, o edifício terá 
a mesma altura, o afastamento 
está dentro da lei cumprindo os 
requisitos que são os 5 metros, o 
projeto é, digamos, o mesmo; a 
única coisa que altera é a dispo-
sição do projeto no terreno que 
nos devolverá 50% da parada, e 
nada mais”,  garante Miguel 
Ferreira. 

A alteração, segundo o res-
ponsável, destina-se a um sim-
ples reposicionamento do pro-
jeto. “Esta nossa pretensão per-
m i t e  d a r  u m a  m e l h o r 
operacionalidade ao Quartel. A 
obra só não se faz porque o Pre-
sidente da Câmara não autoriza, 

caso contrário, estamos dispo-
níveis a arrancar de imediato”, 
garante Miguel Ferreira, negan-
do já ter adjudicado a obra. 

Celso Ferreira, na qualidade 
de responsável máximo da Pro-
teção Civil escreveu à direção da 
AHMVL dizendo-lhes que a exe-
cução do projeto ficará a aguar-
dar até que surja uma nova dire-
ção capaz de pôr em prática o 
projeto inicial.  

Refira-se que ampliação do 
quartel dos BVL é uma necessi-
dade, nomeadamente, por as 
atuais instalações não consegui-
rem albergar a totalidade das 
viaturas dos bombeiros. “Há via-
turas que passam o ano inteiro 
ao ar livre sujeitas ao desgaste 
das condições atmosféricas”, ar-
gumenta Miguel Ferreira.

Polémica. Miguel Ferreira, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Lordelo, des-
mente o presidente da Câmara de Paredes. Os bombeiros querem otimizar o projeto inicial mas 
Celso Ferreira diz que “alteração ao projeto não cumpre o Plano Diretor Municipal”.

“Ampliação do Quartel de Lordelo não 
viola o PDM, como diz Celso Ferreira”

António Orlando | texto

“SE ALGUÉM ESTÁ 
A POLITIZAR OS 
BOMBEIROS É O 
PRESIDENTE DA 
CÂMARA”
Nas declarações que fez ao JN, 
o presidente da Câmara de Pa-
redes, sugeriu que a atual di-
reção dos Bombeiros Voluntári-
os de Lordelo está a instrumen-
talizar politicamente a questão 
do projeto de ampliação do qu-
artel. Celso Ferreira fez notar 
que “o presidente da Assemble-
ia Geral da Associação Humani-
tária [Francisco Leal] é candida-
to a vereador pelo PS e o candi-
dato à junta de Lordelo, também 
pelo PS, pertencem ambos à di-
reção dos BVL e defende que 
este “é assunto que está a ser in-
strumentalizado” politicamen-
te. Miguel Ferreira diz que se al-
guém está meter a política nos 
bombeiros é Celso Ferreira. “O 
Dr. Francisco é o presidente da 
Assembleia sim senhor, mas se 
há alguém que não tem acesso 
às reuniões da direção, é o presi-
dente da Assembleia Geral. Qu-
em tem acesso é o Hélder Olive-
ira, candidato à junta pelo PS e o 
Professor Oliveira candidato 
também à junta pelo CDS e eu 
que ainda sou membro da junta 
do PSD. Mas aqui não há políti-
ca. Se há alguém que está a me-
ter política nos bombeiros é o 
presidente de Câmara”, rebate, 
Miguel Ferreira. 
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PUBLICIDADE

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
Tel.: 255 783 206   •   Tlm.: 910 765 898
www.facebook.com/churrasqueiracentraldasaudade

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

Rua da Igreja Velha, 71 - Ed. Souto Meão, Lj AA
4580-113 Paredes

Telm.: 964 015 347  |  Tel.: 255 784 929

chavesvalesousa@hotmail.com

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR
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O olho possui, entre vários outros componentes, 
um de elevada importância pra a visão: o 
Cristalino.

O cristalino possui um papel muito importante 
na formação da imagem na retina. Trata-se de uma 
lente natural e transparente do olho que permite a 
focagem dos objectos, quer ao longe quer ao perto. 
Qualquer alteração na constituição do cristalino 
altera a visão.

A catarata ocular caracteriza-se pela perda pro-
gressiva da transparência do cristalino. A visão tur-
va e a fotofobia (sensiblilidade à luz) são os sinto-
mas mais frequentes na evolução da doença. Nota-
-se, tambem, uma diminuição da sensibilidade ao 
contraste e às cores, visão dupla, mudança frequen-
te de graduação dos óculos e diminuição da visão 
em condições notcurnas.

Quanto maior for a opacificação do cristalino, 
maiores serão as perturbações na visão e, em situa-
ções extremas, os doentes podem mesmo perder 
bastante acuidade visual.

O desenvolvimento da catarata ocular pode 
ocorrer de uma forma muito lenta e demorar vários 
anos ate se verificar uma sintomatologia acentua-
da. Porém, também pode haver situações  uma evo-
lução rápida da doença que obrigue a uma interven-
ção cirurgica para que a boa visão se restabeleça.

As causas da catarata podem ser diversas. A 
mais frequente é o processo natural de envelheci-
mento.  Outros factores de risco são o consumo 
de alcool, medicação, excessiva exposição ao sol, 
etc.

Com o tempo, a condição da catarata pode piorar 
e a única solução ser a sua extracção e, posterior, 
substituição por uma lente intraocular através de 
uma intervenção cirurgica

Informe-se mais e melhor connosco. Encontre-
-nos na Opticália Paredes, perto da rotunda da saída 
da autoestrada na Rua 1º de Dezembro nº 66. 4580-
021 Paredes. Contacto telefónico: 224932099.

O que é uma catarata?

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

A Inspeção-Geral de 
Finanças (IGF) admi-
te que a junta de Fre-

guesia de Cête, de quem To-
más Correia (PSD) é o presi-
dente, pode ter cometido 
crime de abuso de poder no 
exercício do presente man-
dato autárquico. Contudo a 
IGF remete a respetiva averi-
guação, para a estrita compe-
tência, do Ministério Público 
n o  Tr i b u n a l  J u d i c i a l  d e 
Paredes.

“Com fundamento na de-
núncia em análise, afigura-
-se que alguns dos factos 
denunciados são suscetíveis 
de integrar ilícitos crimi-
nais, designadamente, o cri-
me de abuso de poder, pre-
visto e punido pelo artigo 
26º, nº1, da Lei nº34/87, de 
16 de julho, cuja competên-
cia para a respetiva averi-
guação é o Ministério Publi-
co no Tribunal Judicial de 
Paredes”, pode ler-se no ofi-
cio da IGF. 

Ainda de acordo com a 
IGF, “os factos apurados pela 
Assembleia de Freguesia de 
Cête são passiveis de gerar 
responsabilidade financeira 
e/ou sancionatória, a efeti-
var pelo Tribunal de Contas”. 

Na base desta tomada de 
posição da IGF está uma de-
núncia feita por Fernando 
Pacheco, líder do PS na As-
sembleia de Freguesia de Cê-
te, tendo por base o relatório 
das contas da junta de 2015 
elaborado pelo grupo de elei-
tos do PS.

Fernando Pacheco, agora 
através da rede social Face-
book, publicou uma das pági-
nas do oficio resposta da IGF 

que diz ter recebido em julho 
de 2016.  O autarca socialista 
justificou a revelação do se-
guinte modo: “Depois de to-
mar conhecimento de que o 
candidato do PSD e atual Pre-
sidente da junta de freguesia 
de Cête sr. Tomás Correia 
querer fazer passar a mensa-
gem a alguns Cetenses de 
que afinal não cometeu irre-
gularidades nas contas da 
junta, e de na última Assem-
bleia de freguesia voltar afir-
mar tal facto, por mim de se-
guida desmentido, não podia 

eu, Fernando Pacheco líder 
da oposição e principal de-
nunciante dos factos deixar 
passar esta situação em 
claro”.

Entre as alegadas ilegali-
dades que são apontadas a 
Tomás Correia vertidas pa-
ra o relatório enviado à IGF 
estão “Descontos (Seguran-
ça Social) fora de prazo, de 
que resultaram processos 
de execuções fiscais com os 
consequentes encargos pa-
ra a junta; atrasos no paga-
mento de salários aos tra-

balhadores da autarquia e 
serviços correntes, tais co-
mo telecomunicações, ele-
tricidade e água, levanta-
mentos em contas banca-
rias da junta de freguesia 
sem reporte contabilístico 
num montante de 2.830 eu-
ros; levantamento de che-
ques de uma conta da junta, 
na importância de 665,00 
euros cada um com a repo-
sição desta mesma impor-
tância em numerário” cinco 
meses depois; “emissão de 
cheques sem provisão, no 
valor total de 3.131,92 eu-
ros cuja regularização ori-
ginou custos para a Junta de 
Freguesia”, etc.

Quando estalou a bronca, 
em finais de 2015, Tomás 
Correia, em declarações ao 
Progresso de Paredes, ne-
gou, nomeadamente, que al-
guma vez tenha passado che-
ques sem cobertura e que daí 
tenham resultado devolu-
ções que teriam custado cen-
tenas de euros em custos 
b a n c á r i o s  c o m  a  s u a 
devolução. 

Agora,  em face destes 
novos dados, o Progresso 
de  Paredes  tentou nova 
abordagem a Tomás Cor-
reia, mas o autarca disse 
que não comenta.

Inspeção-Geral de Finanças  
admite crime de  
Abuso de Poder na Junta de Cête

António Orlando | texto

Polémica. Factos apurados pela Assembleia de Freguesia de Cête, segundo a IGF, também 
são passiveis de gerar responsabilidade financeira e/ou sancionatória. A averiguação 
compete ao Ministério Público.

PUB

Tomás Correia presidente 
da Junta de Cête

Publicação de Fernando  
Pacheco no facebook
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O assaltante do CTT, pe-
la descrição da vizi-
nhança, foi um rapaz 

“na casa dos vinte e poucos 
anos” que, munido de uma 
pistola, coagiu os colaborado-
res dos correios a entregar-
- l h e  o  d i n h e i r o  q u e 
guardavam. 

O larápio foi visto a pé, a 
correr, ao longo da avenida 
Bombeiros Voluntários com 
uma caixa avermelhada nas 
mãos protegidas por luvas 
onde levaria o apuro do rou-
bo. Na fuga, o assaltante dei-
xou cair na rua algum dinhei-
ro, sobretudo, moedas, que a 
população foi apanhando. 

O suspeito do assalto foi 
visto logo pela manhã a va-
guear nas redondezas com 

um blusão grosso e capuz en-
fiado na cabeça e com a más-

cara na cara. “Até comentei, 
aquele anda com as maleitas. 

Com um calor destes e de ca-
saco e capuz enfiados”, rela-
tou ao Progresso de Paredes, 
Cláudia Teles. Outros como 
Catarina Moreira, funcionária 
das bombas Cepsa, julgou 
“que seria algum doente que 
tivesse feito algum transplan-
te e andasse protegido”.

Puro engano. O indivíduo 
usou o disfarce para dar o gol-
pe no dinheiro dos CTT que 
serviria para pagar os vales 
das reformas de agosto, que 
por estes dias são liquidados. 

A GNR de Lordelo esteve 
no local a tomar conta da 
ocorrência. Ao final do dia 
eram mais as dúvidas que as 
certezas: quanto dinheiro te-
ria sido roubado e se a arma 
seria verdadeira ou não. Ha-
via quem garantisse que não 

passava de uma pistola de 
plástico. Em face do roubo foi 
aberto o respetivo inquérito 
policial. 

ONDA DE ASSALTOS
Antes e depois do assalto 

aos CTT, num espaço de 24 
horas, dois habitantes de Re-
bordosa ficaram apeados. As 
suas viaturas foram roubadas 
durante a noite e levadas para 
parte incerta pelos amigos do 
alheio. A GNR tomou conta 
das ocorrências. 

Esta sequência de assal-
tos, pelo que alguns morado-
res de Rebordosa fizeram 
sentir ao Progresso de Pare-
des, está a criar um sentimen-
to de insegurança à popula-
ção que se queixa de falta de 
patrulhamento.

Crime. Um indivíduo com a cara tapada por uma máscara usada para fins clínicos assaltou, no dia 4 de setembro, a dependência dos CTT 
em Rebordosa, Paredes.  A onda de assaltos prosseguiu com o roubo de duas viaturas a outros tantos rebordosenses.

Encapuzado assaltou CTT de Rebordosa

António Orlando | texto

O Tribunal de Paredes, da 
Comarca de Porto-Este, con-
denou a penas de multa 
duas mulheres por ameaças, 
proferidas na escola fre-
quentada pelos filhos, a uma 

p r o f e s s o r a  d o  E n s i n o 
Secundário. 

Em sentença proferida 
em 10 de julho, mas só agora 
divulgada, o tribunal consi-
derou provado que ambas as 

arguidas, “em ocasiões di-
versas e no interior das ins-
talações da escola pública 
frequentada pelos filhos de 
cada uma delas, se dirigiram 
à docente proferindo ex-

pressões ameaçadoras da 
sua integridade física”.

Uma das  arguidas  foi 
condenada por três crimes 
de ameaça e a outra por um 
crime da mesma natureza. 

As duas foram ainda conde-
nadas ao pagamento à pro-
fessora de quantias a título 
de indemnização por danos 
não patrimoniais, mas am-
bas foram absolvidas do cri-

me de coação de que tam-
bém estavam acusadas.

Os valores da multa e da 
indemnização não foram di-
vulgados pela Procuradoria 
da República.

O Tribunal Judicial da 
Comarca de Porto Este , 
(juízo central criminal de 
Penafiel) condenou no dia 
14 de julho um arguido pe-
la prática de onze crimes 
de abuso sexual de crian-
ças, de cinco crimes de atos 
sexuais com adolescentes e 
de dois crimes de porno-
grafia de menores, na pena 
única de seis anos e seis 

meses de prisão. Resultou 
provado que o arguido, 
agente da PSP adstrito à 
Escola Segura, de novem-
bro de 2012 até setembro 
de 2013, manteve por vá-
rias vezes trato sexual, no-
meadamente de cópula, 
com uma aluna de escola 
do Porto, da sua área de 
atuação, nascida em 1999, 
que conhecera no exercício 

das referidas funções. Mais 
resultou provado que o ar-
guido instou a referida alu-
na de uma escola a enviar-
- lhe digitalmente fotos 
suas nua ou em roupa inte-
rior, em poses sexuais, que 
esta acedeu a tais pedidos 
enviando-lhe as fotografias 
para um e-mail e que o ar-
guido as guardou em arqui-
vo digital.

Mães condenadas por ameaças a professora dos filhos

Agente da PSP condenado  
a seis anos e meio de prisão por 
abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária, 
através da Diretoria do 
Norte, com a colabora-
ção da GNR de Lordelo – 
Paredes, identificou e 
deteve, fora de flagrante 
delito, o presumível au-
tor de dois incêndios flo-
restais ocorridos no dia 
2 2  d e  a g o s t o ,  e m 
Lordelo.

O detido tem 68 anos 
de idade,  carpinteiro 
aposentado, tem antece-
dentes  cr iminais  por 
violência doméstica.

A detenção foi o cul-
minar de diligências de-
senvolvidas para identi-
ficar o autor, na sequên-
cia  da deflagração de 
incêndios em zona flo-
restal, contigua a zona 
urbana,  da  c idade de 
Lordelo.

As ignições terão sido 
provocadas com recurso 
a isqueiro, num aparente 
quadro de desequilíbrio 
psicológico, durante a 
madrugada.

Os incêndios, que só 
não consumiram uma 
vasta área florestal por-
que foram de imediato 
combatidos, colocaram 
em risco diversas habi-
tações existentes nas 
proximidades.

Detido incendiário florestal 
António Orlando | texto
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ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  

a informação  da região, desde 

Não perca!

Sai às Sextas!

O seu jornal

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00
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AUTÁRQUICAS 2017

1 -  O candidato Rui 
Moutinho, na apresenta-
ção de candidatura, dis-
se que “não quer ser um 
candidato de promessas, 
mas de compromissos”,  
e sendo responsável pe-
las finanças da autar-
quia nos últimos 7 anos, 
pode realizar tudo o que 
promete?

2 -  O  r e l a t ó r i o  d a 
O.L.A.F. que veio a públi-
co indicar graves indí-
cios de corrupção na au-
tarquia de Paredes na 
construção das escolas, 
não teme que isso possa 
prejudicá-lo nas elei-
ções de outubro?

3- Rui Moutinho es-
creveu uma carta aberta 
quando a Raquel Moreira 
da Silva era sua adversá-
ria no Partido acu-

sando-a de corrupção e 
posteriormente pediu-
-lhe desculpa quando ela 
desistiu da sua candida-
tura ao partido. Essas 
afirmações eram falsas e 
fez isso para a retirar, pa-
ra a afastar, dessa eleição, 
ou são verdadeiras? Se 
são verdadeiras não era 
obrigação de Rui Mouti-
nho comunica-las a  quem 
de direito, no caso, aos  
tribunais?

4- Porque traiu Pedro 
Mendes no partido passa-
dos 6 meses de ter aceita-
do ser o seu número dois? 

5 -  Te m  d i to  q u e  o 
candidato  do  PS  nos 
quatro anos de vereador 
n a  O p o s i ç ã o ,  n u n c a 
apresentou quaisquer 
propostas para o desen-
volvimento de Paredes e 

dos paredenses. 
Mas  o  senhor 
tem sido acusa-
do de copiar 
promessas 
eleitorais de 
propostas 
dos socialis-
tas. Casos da 
d e s c i d a  d o 
IMI e da ofer-
t a  d e  m a -

nuais escola-
res para todos. 

E m  q u e  é  q u e 
ficamos…?

6- Acha correto uma 
Autarquia fazer investi-
mentos e passar a fatura 
para quem lhe suceder? 
Como, a título de exem-
plo, os cerca de 4 mi-
lhões de euros da última 
modificação do orça-
mento (a 13ª), dinheiro 
que será para pagar as 
obras de final de manda-
to, as obras que a Oposi-
ç ã o  d i z e m  s e r 
eleitoralistas…  

7-A rede de Água e Sa-
neamento rondará os 
40% no Concelho não te-
rá mais investimento por 
parte de Rui Moutinho? 
Pois na sua apresentação 
referiu que os grandes in-
vestimentos estão reali-
zados e que agora “é tem-
po de dar prioridade às 
pessoas” e “de colocar as 
contas em dia”.

8-  O candidato Rui 
Moutinho é Diretor Fi-
nanceiro da Autarquia. As 
contas da Câmara não es-
tão em dia porquê? 

9- Pelo que se ouve Rui 
Moutinho foi o responsá-
vel pelo aumento do IMI 
no Concelho de Paredes 
para o máximo e agora 
propõe o mínimo, é para 
c u m p r i r  d e p o i s  d a s 
eleições? 

10-  Joaquim Neves 
que não aceitou ser seu 
número 2 e  seu adversá-
rio nas ultimas eleições 

no PSD, acusou Rui Mou-
tinho de representar “o 
pior que há na política” 
face à forma como con-
duziu a sua vontade em 
ser candidato do PSD, 
sugerindo a existência 
de compadrios e trai-
ções a Pedro Mendes. 
Aliás, nas redes sociais 
há quem associe deter-
minados apoios que o 
senhor teve nas eleições 
internas do PSD a pro-
messas de emprego na 
câmara.  O senhor nunca 
se defendeu destas insi-
nuações e acusações. 
Quer fazê-lo agora?

11 - Que fazer com as 
laranjeiras versus cidade 
desportiva?

12- Que solução tem 
p a r a  a  c o m u n i d a d e 
cigana?

13- Está disponível 
para governar a Câmara 
sem maioria? 

14-Num cenário de 
governação minoritária 
com quem é que estaria 
disponível para negociar 
u m a  c o l i g a ç ã o 
pós-eleitoral? 

15- Quando suspen-
deu atividade profissio-
nal na Câmara de Paredes 
para ser candidato? Não 
deveria ter optado logo 
pela suspensão no mo-
m e n t o  d a  s u a 
indigitação?

ENTREVISTA A RUI MOUTINHO
Candidato do PSD/Paredes

Com a publicação nesta 
edição das últimas entrevis-
tas aos candidatos à Câmara 
Municipal de Paredes da CDU, 
Álvaro Pinto, do Movimento 
Positivo por Paredes, Raquel 

Moreira e do PS, Alexandre 
Almeida, o Progresso de Pare-
des encerra o ciclo de entre-
vistas aos principais intér-
pretes das Autárquicas´17 em 
Paredes. 

Neste jornal pode também 
ler as questões que preten-
díamos colocar ao candidato 
do PSD, Rui Moutinho que fi-
caram sem resposta porque 
este candidato não ter corres-

pondido ao alinhamento es-
tabelecido, de modo a inte-
grar a edição de 22 de julho, 
juntamente com as duas ou-
tras entrevistas publicadas 
nessa edição.

Cobertura eleitoral 

A Rádio Jornal (103.6 FM) 
e o Jornal Progresso de Pare-
des, em parceria, vão realizar 
um debate com os seis candi-
datos à presidência da Câma-
ra de Paredes.  

O debate que terá a dura-
ção, aproximada, de duas ho-
ras, decorrerá entre as 21h e 
as 23h, no Paredes Design 
Hotel, na noite de 19 de se-
tembro. Na plateia apenas te-
rá acesso um elemento do 
staff de cada candidatura. 

Os convites nesse sentido 
já foram endereçados a todos 
os candidatos, a saber, Alexan-
dre Almeida (PS), Rui Mouti-
nho (PSD), Álvaro Pinto CDU), 
José Miguel Garcez (CDS), 
Paulo Teles (BE) e Raquel Mo-
reira da Silva (MPP).  A confir-
mação de presença dos candi-
datos no debate terá de ser 
feita até às 18 horas desta 
s e x t a - f e i r a ,  d i a  8  d e 
setembro. 

O debate terá a duração, 
efetiva, de 110 minutos, com 
um intervalo de 10 minutos. 
Os últimos momentos do de-

bate estão reservados para a 
declaração final, no caso, dois 
minutos para cada candidato. 

Cada candidato poderá 
apresentar um tema à discus-
são, com que iniciará a discus-
são. Os restantes temas a de-
bater são da responsabilidade 
da organização baseados no 
pulsar do quotidiano pare-
dense.  A ordem de entrada e 
saída de debate serão, previa-
mente, sorteadas na presença 
dos candidatos. A sequência 
de entrada dos candidatos em 
cada tema a debater é feita em 
rotatividade.  

A moderação estará a car-
go de Mário Barbosa da Rádio 
Jornal (RJ) e de António Orlan-
do, jornalista do Progresso de 
Paredes (PP). 

As autárquicas são muito 
importantes. É aí que os 
munícipes decidem quem de-
ve governar ou administrar o 
nosso território, aquele em 
que vivemos e mexe na quali-
dade de vida do nosso quoti-
diano. É objetivo do debate 
promover o confronto de 
ideias sobre o passado, pre-
sente e, sobretudo, futuro do 
concelho de Paredes.

Rádio e Jornal  
de Paredes promovem 
debate com os  
candidatos à Câmara
Autárquicas. O debate com os candidatos à 
Câmara de Paredes decorrerá, a 19 de setem-
bro, na véspera do arranque oficial da cam-
panha eleitoral e terá transmissão em direto 
nas diferentes plataformas da Rádio Jornal e 
jornal Progresso de Paredes (PP). Na edição 
impressa do jornal PP, do dia 22 de setembro, 
será publicada uma síntese do debate.

António Orlando | texto
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Álvaro Pinto tem 60 anos 
e foi ferroviário e líder sindi-
cal e é atualmente o presi-
dente do FC Parada. A nível 
autárquico, foi presidente 
de Junta em Parada de To-
deia e é, atualmente, o mais 
antigo membro da Assem-
bleia Municipal de Paredes.

Progresso de Paredes 
(PP) - A disponibilidade 
de Álvaro Pinto em candi-
datar-se a presidente de 
Câmara, pela CDU, é o pro-
longamento da atividade 
que desenvolveu como 
presidente de Junta que 
pretende levar para ou-
tras funções?

Álvaro Pinto (AP) - Pri-
meiro senti-me honrado por 
ter sido incentivado a assu-
mir esta candidatura, não só a 
partir de uma experiência po-
lítica em que fui aumentando 
as votações mas, também, de 
uma realidade de uma inter-
venção cívica e social, desig-
nadamente, numa associação 
sindical que me permitiu ter 
uma visão global da socieda-
de no sentido de correspon-
der às expetativas das pes-
soas. Sou o membro da As-
sembleia Municipal mais 
antigo e, portanto, não um 
outsider da política. 

PP - O concelho não é 
Parada de Todeia…está 
preparado para tratar de 

Paredes como um todo?
AP - Sem dúvida. Aliás 

partindo até da realidade 
política de há quatro anos. 
Desde que nós temos vindo 
a assumir responsabilida-
des polít icas as pessoas 
olham para Parada de To-
deia como uma referência 
de desenvolvimento, pro-
gresso e justiça social dedi-
cado às pessoas. 

PP - Parada de Todeia é 
a vossa bandeira para o 
concelho?

AP - Parada é a nossa re-
ferência.  É onde nós de-
monstramos aquilo que va-
lemos. Mas o percurso da 
CDU não se resume a Para-
da. Quem assiste às assem-
bleias municipais sabe da 
qualidade da intervenção da 
CDU em defesa do concelho. 
Por isso é que eu digo: está 
na hora da CDU entrar na Câ-
mara; assumirei as respon-
sabilidades que os pareden-
ses nos queiram dar. Eu sou 
o candidato que, do ponto de 
vista daquilo que é conheci-
mento, capacidades, expe-
riências, competências, que 
está melhor colocado para 
assumir a presidência da Câ-
mara. Se apenas formos elei-
tos vereadores seremos a 
voz daqueles que não a têm 
dentro da Câmara. 

PP - Os críticos da CDU 
dizem que, na Assembleia 
Municipal, a vossa coliga-
ção PCP/PEV tem sido 

uma bengala do PSD e de 
Celso Ferreira…

AP - O que prendia é que 
fosse-mos a bengala do PS. 
Nós não somos bengala de 
ninguém. Tenho provas e 
demonstrações claras que 
nas questões essenciais que 
muito prejudicaram o con-
celho o PS e PSD estiveram 
unidos. 

PP - Dê exemplos…
AV - A Carta Educativa 

(CE). O PS e o PSD votaram a 
favor e a CDU votou contra.  
Achamos que a CE foi um 
disparate e um gasto exces-
sivo de recursos e levou ao 
fecho de escolas que hoje 
estão fechadas ou virtual-
mente ocupadas. A CE não 
acrescentou nenhuma qua-
lidade de vida às crianças e 
às populações de onde são 
residentes. Outro exemplo: 
a extinção de freguesias 
partiu do PS e a CDU esteve 
e está contra.

PP - Os tais críticos di-
zem que a atitude alega-
damente, de subserviên-
cia da CDU para com o 
PSD tem a ver com o fito 
de atrair investimentos 
para Parada de Todeia…

AP - Eu vou-lhe dar um 
exemplo: então Rebordosa 
teve um relvado e uma ban-
cada, entre outras obras, e 
nós votamos a favor. Estava 
no Orçamento e o PS votou 
contra. Pergunto, porquê? 
Isso foi feito em Parada…? 

PP - A Geringonça em 
Paredes não funciona, 
portanto…

AP - Ainda bem que toca 
nisso porque esse entendi-
mento governativo nacional 
partiu da CDU. O PCP viabili-
za, na generalidade os Orça-
mentos do PS. É o que nós 
fazemos em Paredes 
quando votamos 
a favor do PSD.

P P  -  H á 
quem vaticine 
um resultado 
eleitoral nas 

autárquicas de Paredes 
sem maiorias. A CDU está 
disponível para um acordo 
pós eleitoral?

AP - Não podemos anteci-
par cenários. Eu nunca gos-
tei de partido derrotado pa-
ra nada. Eu acho que reúno 

as melhores condições pa-
ra ser presidente 

d e  C â m a r a 
m a s  t e n h o 
consciência 
da realidade 
sociopolítica 

do concelho. 
Iremos até on-

de a população quiser com a 
certeza que não irão encon-
trar na CDU e no Álvaro Pinto 
obstáculos ao desenvolvi-
mento do concelho, mas vai 
a p r e s e n t a r  p r o p o s t a s 
concretas. 

PP - Que propostas são 
essas?

AP - Se for presidente de 
câmara de dois em dois me-
ses irei reunir com todos os 
presidentes de juntas para 
que se possa avaliar com 
exatidão o que se passa, co-
mo se vive, o que se sente. A 
descentralização com meios 
é para que as freguesias fa-
çam o seu próprio caminho. 
E é o que defendemos.

PP - A sua candidatura 
tem como bandeira a desa-
gregação de freguesias. No 
entanto por decisão da ge-

ringonça já há essa possi-
bilidade. Porque é que 
até agora a CDU/Pare-

des não meteu os pés a 
caminho..?

AP - Primeiro tem 
que haver reuniões nas 
Assembleias de Fregue-
sia com esse fim e até 

agora não houve. 

PP - Se for eleito essa 
proposta de desagrega-

ção de freguesias em Pare-
des avança?

Al - Não tenha dúvidas, lo-
go na primeira reunião de Câ-
mara. Esta é uma questão mal 
resolvida, aliás como outras…

Entrevista. O candidato à Câmara de Paredes pela CDU, Álvaro Pinto, diz-se que tem consciência da realidade sóciopolitica do concelho, mas ga-
rante que do ponto de vista daquilo que é conhecimento, capacidades, experiências, competências não há melhor do que ele.

“Há um défice objetivo de  
apoio social às pessoas idosas e às crianças”  

António Orlando | texto
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Certificado
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 26 de julho de 2017, de fls. 79 a fls. 81 verso do livro 
de notas para Escrituras Diversas nº 128-A, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram intervenientes: ----------
 JOSÉ FERNANDO MOREIRA DA ROCHA PINTO CF 162 276 052 e mulher MARIA ELISA MOREIRA LEÃO PINTO CF 143 856 464, 
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Recarei, concelho de Paredes, onde residem na 
Praceta Nossa Senhora de Fátima, nº 24 e ela da freguesia de Lagares, concelho de Penafiel, titulares, ele do cartão de cidadão da 
República Portuguesa com o número de identificação civil 03817340 9 ZZ8, válido até 12/10/2020 e ela do bilhete de identidade 
6434788, emitido em 06/09/2001 pelos SIC do Porto. ------------------------------------------------------------------------
---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte: ------------------------------------------------------------------------
---- Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel: 
---- Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:
---- Prédio urbano, composto por casa de um pavimento, com uma divisão para moinho com duas rodas, com a área coberta de 
vinte metros quadrados e a área descoberta de cinquenta e dois metros quadrados, sito no lugar de Pouzão, na freguesia de Re-
carei, concelho de Paredes, a confrontar de norte, nascente e poente com Boaventura da Rocha Ferreira e de sul com Rio Sousa, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 438, 
com o valor patrimonial de €950,93, ao qual atribuem igual valor.
---- Que os primeiros outorgantes não detêm qualquer título que legitime o seu domínio sobre o prédio, pois que o mesmo foi 
adquirido por eles, no ano de mil novecentos e setenta e seis (à data já casados um com o outro e no indicado regime de bens), em 
dia e mês que não conseguem precisar, por compra verbal a Alcides Pinheiro e mulher, Gertrudes Soares, casados que foram sob 
o regime da comunhão geral de bens e residentes no lugar de Outeiro, na freguesia de Recarei, concelho de Paredes. 
----Que, desde essa data, e sem qualquer interrupção, os primeiros outorgantes têm usado e fruído do referido prédio, dele reti-
rando todas as utilidades proporcionadas, nomeadamente, tratando da sua conservação e limpeza e pagando os respetivos im-
postos. Tudo isto à vista de todos, sem oposição de quem quer que seja e na convicção de que não lesavam direitos de outrem.
---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à 
aquisição do prédio por USUCAPIÃO, que os primeiros outorgantes expressamente invocam, justificando o seu direito de pro-
priedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detêm qualquer documento formal 
extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita. -------------------------------------------------------------

A Notária

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

O Progresso de Paredes - 08/09/2017

PUB

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em conseguir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

RUI CUNHA

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

  Telef.: 255 777 626     Telem.: 918 737 255     Fax.: 255 777 669

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em construir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

PP - Fala de quê?
AP - Há um défice objetivo 

de apoio social às pessoas 
idosas e às crianças ao nível 
das creches. Há que tomar 
decisões a nível do Orçamen-
to da Câmara. Vamos chegar 
a um ponto em que os filhos 
não vão poder tomar conta 
dos pais, nem os pais dos fi-
lhos.  Têm que existir locais e 
pessoas qualificadas para 
dar resposta a estas questões 
mal resolvidas com o apoio 
permanente das Juntas e da 
Câmara…

PP - E defende o quê? 
Uma rede interfreguesias 
de serviços ou freguesia a 
freguesia?

AP - Defendo uma rede de 
comunicação, freguesia a fre-
guesia, onde localmente se 
avalie a situação de um cen-
tro de dia, de um apoio domi-
ciliário ou de lares. 

PP - Conhece a divida 
real da câmara? Acredita 
naqueles números que são 

levados à Assembleia Mu-
nicipal? Tem-se falado 
muito na opacidade das 
contas municipais .  Há 
margem de manobra para 
investimentos novos avul-
tados no concelho?

AP - A Câmara é obrigada 
a presentar uma certificação 
das contas por auditores. Se 
eles não disserem a verdade 
estão a cometer um crime. 
Não podemos confundir dívi-

das com passivos. É um facto 
que a dívida preocupante da 
Câmara foi fazer aquele in-
vestimento nos Centros Es-
colares, para além da renego-
ciação dos contratos de Água 
e Saneamento que vem do 
tempo de Granja da Fonseca. 

PP - A realização de uma 
a u d i t o r i a  é 
desnecessária? 

AP - Eu parto de uma rea-

lidade que conheço. Se quan-
do chegar à presidência da 
Câmara, por qualquer moti-
vo, a realidade for outra en-
tão terei de escalpelizar. É a 
partindo desta realidade que 
terei de definir prioridades 
com os presidentes de junta 
face às necessidades do 
concelho. 

PP - Encara a função do 
Presidente de câmara co-

mo um coordenador das 
freguesias?

AP - Sim. É o centralismo 
democrático da CDU, isto é, 
quanto mais de descentrali-
za mais responsabilidades 
ganha o coordenador. Só evo-
l u í m o s  s e  o uv i r m o s  o s 
outros. 

PP - A CDU concorre a 
todas as Assembleia de fre-
g u e s i a s ?  H á  l u g a re s  a 
independentes?

AP - Sim. Temos tido a 
surpresa de pessoas que me-
xem com o centro de Paredes 
que têm vindo ter connosco. 
É  u m  s i n a l  m u i t o 
importante. 

PP - A questão do sanea-
mento no concelho conti-
nua por resolver...concor-
da, defende, uma nova re-
negociação do contrato 
com a concessionária?

AP - Isto começou mal, lo-
go na assinatura da conces-
são com o Governo a preten-
der dar um exclusivo da água 

de Paredes a uma empresa 
colocando em causa os sub-
sistemas, alguns dos quais 
tem mais de 30 anos. Aqui 
houve chantagem. Nós va-
mos garantir que é preciso 
intervir de uma forma priori-
tária em relação ao ponto da 
situação do saneamento. On-
de houver subsistema de 
água tem que haver, também, 
saneamento. E isso não está a 
acontecer. Tem que a haver 
uma renegociação nesse 
sentido. 

PP - Qual será a sua pri-
meira medida caso seja 
eleito?

AP - Resolver o sanea-
mento e  cr iar  uma rede 
social. 

PP - Qual será um bom 
resultado para a CDU. 

AP - Um bom resultado 
para o concelho era eu ga-
nhar as eleições. Não sendo 
possível, quanto mais votos 
melhor para que a CDU possa 
eleger vereadores.
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Raquel Moreira da Silva é 
natural de Castelões de Cepe-
da e reside na Sobreira. Foi 
membro da Assembleia de 
Freguesia de Parada de To-
deia; membro da Junta de Fre-
guesia da Sobreira; vereadora 
na Câmara de Paredes e adjun-
ta do presidente da Câmara 
entre 1997 e 2012.

 
Progresso de Paredes 

(PP) – Que argumentos está a 

apresentar aos Paredenses 
para que estes, no dia 1 de Ou-
tubro, lhe passem a presidên-
cia da C. M. Paredes?

Raquel Moreira da Silva 
(RMS) – Sou uma candidata 
política, com currículo políti-
co, alicerçado no trabalho au-
tárquico e gestão autárquica, 
seriedade e credibilidade, fru-
to do trabalho, sempre a pen-
sar nos outros e no bem co-
mum em detrimento de qual-
quer interesse particular.

A minha larga experiência 
autárquica, fruto do contacto 

direto com os munícipes deu-
-me um amplo conhecimento 
da realidade do Município, se-
ja das suas potencialidades, 
seja das suas fragilidades.

A juntar a tudo isto há o fac-
to de ser Mulher e ter a certeza 
que todas as Mulheres se iden-
tificam comigo na sensibilida-
de, resistência e capacidade de 
trabalho.

Tudo o que referi creden-
cia-me e compromete-me a 
assumir o desafio de credibili-
zar a política do meu Concelho 
e a ser Candidata Independen-

te, aquela candidata isenta e 
independente de qualquer ti-
po de amarra partidária ou de 
qualquer interesse obscuro.

Tenho a certeza que juntos 
podemos fazer muito mais e 
muito melhor.

PP – A disponibilidade de 
Raquel Moreira da Silva em 
candidatar-se a Presidente 
da C.M. Paredes, num Movi-
mento Independente, foi 
uma opção de recurso pela 
r e c u s a  d o  P. S . D .  e m 
candidatá-la?

RMS – Sou candidata inde-
pendente, pelo Movimento 
Positivo Paredes, como res-
posta ao reconhecimento po-
pular e pelo clamor dos Pare-
denses, inclusivamente em 
sondagens feitas no Concelho 
colocaram-me sempre na 
d i a n t e i r a  d o s  o u t r o s 
candidatos.

Sinto-me orgulhosa por 
movimentos populares apoia-
rem e incentivarem a minha 
candidatura à C.M. Paredes.

PP – O Concelho não se re-

sume a Castelões de Cepeda, 
terra onde nasceu e à Sobreira 
onde reside, locais onde se 
sentirá mais confortável em 
termos eleitorais e afetivos… 
Está preparada para tratar de 
Paredes como um todo?

RMS  – Esta pergunta é 
muito interessante e permi-
te-me referir e lembrar que 
fui responsável autárquica, 
no Município de Paredes, por 
mais de 20 anos. Foi tempo 
suficiente para provar aos 
Paredenses que entendo o 
nosso Concelho como um to-

Entrevista. A candidata à Câmara de Paredes pelo Movimento Positivo Paredes, Raquel Moreira da Silva, é militante do PSD e foi acusada pelo 
colega de partido, Rui Moutinho, na famosa carta aberta a Celso Ferreira, de ter cometido diversas ilegalidades na Autarquia enquanto vereado-
ra. Mais tarde, Moutinho foi a casa pedir-lhe desculpas. A Prof.ª Raquel, como se apresenta ao eleitorado diz-se apreensiva pelas contas da câma-
ra cujo Diretor Financeiro é Rui Moutinho.

“A dívida que deixam aos Paredenses deve ser 
de mais de 100 milhões de euros”

António Orlando | texto
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do e a prova disso mesmo é o 
carinho e aceitação que te-
nho tido por parte de todas 
as pessoas e responsáveis de 
Instituições e Associações. 
Afinal são mais de 20 anos a 
trabalhar por este Concelho, 
por isso mais do que uma 
Terra é um Concelho que vive 
e bate no meu coração.

PP – O seu Movimento 
concorre, presumo, a “pou-
cas” Assembleias de Fre-
guesia. Ora, partindo deste 
pressuposto, pouca adesão 
local, como pode a Prof. 
Raquel aspirar à eleição?

RMS – Eu não sou uma 
desconhecida e muito menos 
uma paraquedista da política 
e também não apareci por 
força  de  c ircunstâncias 
estranhas.

Eu sou uma pessoa que 
representou o Município du-
rante muitos anos e fi-lo 
sempre de forma totalmente 
comprometida, dedicada, 
honesta e presente.

As pessoas de Paredes re-
conhecem a minha capacida-
de de trabalho, seriedade e 
envolvimento nos bons e 
maus momentos.

Estive sempre presente, 
por isso como já referi estou 
credenciada para aspirar e 
superar o grande desafio de 
ser a próxima Presidente da 
C.M. Paredes.

PP – A Prof. Raquel tem 
desenvolvido a campanha, 
sobretudo, junto dos mais 
idosos. É na 3ª Idade que jo-
ga a sua eleição? Que pro-
postas tem para este setor? 
Quer fazer aquilo que não 
fez aquando da sua passa-
gem pelo executivo?

RMS – Uma eleição faz-se e 
ganha-se não somente com o 
voto de um sector, mas com 
um conjunto de propostas sé-
rias para os munícipes do 
Concelho.

Para este setor assim como 
para toda a população de Pare-
des eu reservo-me o momento 
oportuno de apresentar o meu 
Programa que contempla o 
Concelho como um todo.

P – Há quem vaticine um 
resultado elei toral  sem 
maioria absoluta. Se for cha-

mada a negociar uma solu-
ção governativa está disponí-
vel para um acordo pós-elei-
toral? Com qualquer Partido 
ou há lugar a vetos a este 
Partido ou àquele candidato. 

RMS – No presente, o úni-
co cenário que se coloca é a 
minha vitória à Presidência 
da C.M. Paredes e, no futuro, 
o bem maior do meu Conce-
lho é que prevalecerá.

PP – É adepta do atual 
modelo de agregação de 
Freguesias, ou defende a 
desagregação de Fregue-
sias como, por exemplo, a 
C.D.U?

RMS – Os processos da 
História são dinâmicos e de-
pendem sempre das conjun-
turas. Neste momento qual-
quer passo a dar, terá de pas-
sar pela auscultação dos 
anseios das populações e 
“não enfiar decisões goela 
abaixo”. É uma questão que 
deve ser analisada e avaliada 
num processo participativo 
para encontrar a solução que 
corresponda à vontade da 
população de Paredes.

PP – Conhece as contas 
da Câmara? São motivo de 
preocupação?

RMS – Mas alguém conhe-
ce as contas da Câmara, de 
verdade…? Acho que, verda-
deiramente, só o atual Presi-
dente da Câmara, o diretor 
financeiro [Rui Moutinho ] e 
o restante Executivo da Câ-
mara é que as conhecem. Só 
posso imaginar, como todos 
as Paredenses que a dívida 
que deixam aos Paredenses 
deve ser de mais de 100 mi-
lhões de euros, sabendo nós 
que em 2005 era de cerca de 
15 milhões de euros. Assim é 
grande a minha preocupação 
e a de todos os Paredenses, 
com certeza. E até me per-
gunto se aqueles que lá esta-
vam não a resolveram, como 
é que agora querem conti-
nuar a resolver no futuro (?).

PP – Presumo que foi res-
ponsável pela Educação, 
tem opinião formada sobre 
o caso O.L.A.F., a alegada 
fraude com milhões da 
União Europeia., na cons-
t r u ç ã o  d o s  C e n t r o s 
Escolares?

RMS – Nunca fui Vereado-
ra ou sequer responsável pe-
lo Pelouro da Educação. Re-
lativamente à investigação 
do Organismo Europeu de 
Luta Antifraude (O.L.A.F.), 

todos nós, Paredenses e Por-
tugal inteiro, lemos que no 
relatório final remetido à 
Inspeção Geral de Finanças 
há suspeitas de “falsificação” 
e de “corrupção”. Assim pe-
rante o que foi publicitado 
acho que compete às autori-
dades averiguarem com 
isenção e justiça e apurar as 
devidas responsabilidades.

PP – Considera necessá-
ria a realização de uma au-
d i t o r i a  à s  c o n t a s  d o 
Município?

RMS – Uma das grandes 
bandeiras do meu Projeto é a 
criação do Portal da Transpa-
rência, para que todos os 
munícipes conheçam as recei-
tas, as despesas e como são 
utilizados os recursos do 
Município.

A grande questão que nos 
devemos colocar é como foi 
possível chegar a este endivi-
damento brutal da Câmara. 
Agora precisamos, no futuro, 
de encontrar o rigor necessá-
rio para acabar com a dívida e 
evitar novos endividamentos, 
coisa que quem o podia ter fei-
to, até agora nunca o fez e não 
o fará.

PP – A questão do sanea-

mento no Concelho conti-
nua por resolver… Que 
fazer?

RMS – Um Município que 
não tem uma rede de sanea-
mento e de abastecimento de 
água para todos os munícipes, 
não pode ser considerado mo-
derno. A questão do sanea-
mento é complexa e arrasta-se 
há já muitos anos e é claro que 
é uma necessidade básica de 
toda e qualquer população. 
Claro que esta questão é pri-
mordial e será tratada como 
uma prioridade.

PP – Mais um mandato 
autárquico do Celso Ferrei-
ra, logo do PSD, está a che-
gar ao fim sem que se resol-
va o problema do Realoja-
mento da Comunidade 
Cigana. Se for Presidente vai 
ter esse problema em mãos. 
Vai resolvê-lo? Como?

RMS – É um situação que 
precisa de ser cuidada, pois é 
um problema social no nosso 
Concelho. Na Comunidade Ci-
gana existem crianças, idosos 
e só este facto já é suficiente 
para ser grande a minha preo-
cupação. É minha intenção 
proceder ao digno realoja-
mento, à semelhança de ou-
tros munícipes de Paredes, e 

definitivamente com as mes-
mas obrigações que os que 
atrás citei.

PP – E o que vai fazer com 
as “ Laranjeiras”? Que pre-
coniza para os terrenos em 
causa?

RMS – Que o Pavilhão e os 
espaços adjacentes sejam re-
vitalizados e adequados à rea-
lidade desportiva atual, com a 
participação dos Paredenses e 
da Comunidade Escolar.

PP – O regresso do fute-
bol do U.S.C. Paredes ao ve-
lho Estádio é possível? 
Deseja-o?

RMS – Neste assunto falo 
com o coração, fui vice-presi-
dente do U.S.C. Paredes duran-
t e  t r ê s  é p o c a s  e  e m 
1999/2000, o U.S.C. Paredes 
subiu à 2ª Divisão Nacional. 
Assim o meu desejo é também 
o anseio da população de Pa-
redes, onde teríamos o campo 
oficial do U.S.C. Paredes no 
“velho Estádio” e o centro de 
treinos estaria localizado na “ 
cidade desportiva”.

PP – O Projeto cidade 
desportiva é para levar até 
ao fim?

RMS – Eu tenho um com-
promisso que a pretensa “ci-
dade desportiva” não seja um 
mero projeto no papel, mas 
sim uma realidade no meu 
Mandato. Servirá a Comunida-
de Desportiva, nas diferentes 
modalidades e será local de 
treinos do U.S.C. Paredes.

PP – Qual a sua primeira 
medida caso seja eleita?

RMS – Quando se tem um 
Projeto político sério e um 
compromisso de verdade com 
os munícipes, não existe ne-
nhuma medida mais impor-
tante do que as outras, mas 
sim um Projeto para se con-
cretizar ao longo do Mandato.

PP – Qual será um bom 
resultado para a  Prof . 
Raquel?

RMS – A vitória, por maio-
ria. Esta seria a vitória de to-
dos os Paredenses, pois quero 
ser uma Presidente de Câmara 
para todos. Afinal todos juntos 
podemos fazer muito mais e 
muito melhor.
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Alexandre Almeida, 43 
anos, natural de Rebordosa, 
licenciado, em Economia pela 
Universidade do Porto e em 
Direito pela Universidade Ca-
tólica é, desde 2009, vereador 
na Câmara de Paredes. 

Progresso de Paredes 
(PP) - Que novos argumen-
tos está a apresentar aos 
paredenses para que estes, 
no dia 1 de outubro, lhe pos-
sam dar a presidência da 
Câmara Municipal?

Alexandre Almeida (AA)  
- Estou a apresentar um con-
junto de propostas que vão 
melhorar o Concelho de Pare-
des como um todo. Veja o caso 
do alargamento da rede de 
Saneamento Básico, que é 
uma vergonha termos uma 
cobertura tão reduzida, não 
mais que 40% do território de 
Paredes. Isto não é digno de 
um concelho da área metro-
politana do Porto em pleno 
seculo XXI. Veja também o ca-
so da redução do IMI para a 

Entrevista. O candidato à Câmara de Paredes pelo partido Socialista (PS), Alexandre Almeida responsabiliza Rui Moutinho e Celso 
Ferreira pelo passivo da Câmara “gigantesco superior a 107 milhões de euros”. O socialista que quer dar nova vida a Paredes admite mexer 
no trânsito da cidade.

 “Temos um plano para dar nova  
vida à nossa cidade sede do concelho” 

António Orlando | texto
taxa mínima que vai abranger 
todas as freguesias. Depois te-
mos no nosso programa pro-
postas mais dirigidas à Cidade 
sede do Concelho- Paredes, e 
outras mais vocacionadas pa-
ra as freguesias mais indus-
trializadas do Norte do conce-
lho e outras mais vocaciona-
das para as freguesias do Sul 
do Concelho. O atual executivo 
da Câmara matou a cidade de 
Paredes. Nós vamos dar nova 
vida à cidade de Paredes. Nas 
freguesias mais industrializa-
das, vamos ter preocupações 
com a atração de mais empre-
sas e a criação de novos postos 
de trabalho. Nas freguesias do 
Sul do concelho estaremos 
muito ativos no aproveita-
mento das suas belezas natu-
rais e arquitetónicas. Vamos 
pela primeira vez no concelho 
de Paredes ter uma política de 
Gestão Florestal e de proteção 
da Floresta contra incêndios.

 PP - No caso de vencer a 
Câmara, irá pedir a realização 
de uma auditoria às contas da 
Câmara?

(AA)  - É claro que vamos 
pedir uma auditoria rigorosa 
às contas da Câmara. A Câma-
ra está a fazer obras à pressa 
no final do mandato e a em-
purrar os seus pagamentos 
para 2018. Nós vamos ter de 
apurar a verdadeira divida da 
Câmara. A meio de 2017 já tí-
nhamos um passivo gigantes-
co e inadmissível, superior a 
107 milhões de euros. Para 
além disso, a Câmara tem con-
tra si um processo de fraude, 
falsificação de documentos e 
corrupção, que lhe foi movido 
por um organismo europeu 
anti- fraude- OLAF, e nós te-
mos de conhecer todos os con-
t o r n o s  d e s t a  s i t u a ç ã o 
gravíssima.

 PP - A sua descrença nas 
contas municipais tem que ver 
com a atuação do Diretor Fi-
nanceiro, Rui Moutinho, seu 
adversário político ou com 
Celso Ferreira?

(AA)  - São os dois que são 
responsáveis por chegarmos a 
2017 com um passivo gigan-
tesco superior a 107 milhões 
de euros. E são ambos respon-
sáveis por cobrarem aos cida-
dãos de Paredes a taxa máxi-
ma de IMI. As suas gestões fi-
nanceiras não são exemplo 
para ninguém. A Câmara nos 
últimos anos foi obrigada a fa-
zer dois empréstimos de sa-
neamento financeiro a 14 
anos para não entrar em rutu-
ra financeira. Um empréstimo 
no valor de 19,8 milhões de 
euros em 2012 a pagar em 14 
anos e outro no valor de 11,8 
milhões de euros em 2016 
também a pagar em 14 anos. 
Só em dois empréstimos fize-
ram 30 milhões de euros de 
divida a pagar nos próximos 
14 anos. Quem vier a seguir é 
que vai ter que pagar.

 PP - Um dos pilares da sua 
candidatura assenta na “valo-
rização do nome Paredes”. Co-
m o  l e v a r á  a v a n t e  e s s e 
desígnio?

(AA)  - Ainda bem que me 
faz essa pergunta. Os pareden-
ses estão chocados e desres-
peitados com o que fizeram à 
nossa cidade sede do Conce-
lho. Mataram a nossa cidade 
de Paredes. Penso que não há 
um paredense, seja qual for a 
sua simpatia politica que não 
ache isso. Os nossos comer-
ciantes e a restauração foram 
altamente prejudicados e des-
respeitados. A restauração 
também não foi tida em conta. 
Não foi ouvida. Nós temos um 
plano para dar nova vida à 
nossa cidade sede do conce-
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lho. Nós estamos disponíveis 
para alterar o trânsito no cen-
tro da cidade de Paredes, para 
levar mais pessoas ao centro 
da cidade. Estamos disponí-
veis para requalificar o Gim-
nodesportivo de Paredes e to-
da a Zona desportiva envol-
vente, para uma vez mais 
atrair mais pessoas à cidade. O 
Gimnodesportivo terá de ser 
transformado num pavilhão 
multiusos, capaz de receber 
não só eventos desportivos, 
como eventos musicais, tea-
tro, convenções, etc. 

 PP - No domínio Social, o 
Senhor promete fazer uma 
mudança de paradigma. Como 
assim?

(AA)  - Em primeiro lugar, 
não vamos dar apoios sociais 
só na altura das eleições. Como 
vê nos nossos compromissos, 
vamos apoiar os idosos com 
dificuldades económicas na 
compra dos seus medicamen-
tos. Este apoio será contínuo e 
não pontual. Em vez de pagar 
pontualmente uma mensalida-
de de uma renda ou de um cré-
dito habitação, vamos apoiar as 
famílias com dificuldades no 
custo da água que é das mais 
caras a nível nacional, no custo 
do saneamento, da recolha do 
lixo, no transporte escolar, em 
obras na habitação, etc.

 PP - Na educação, o Ale-
xandre Almeida tem dito que 
se cometeram muitos erros na 
construção dos Centros Esco-
lares? Vai corrigir esses 
erros?

(AA)  - De facto, a constru-
ção dos Centros Escolares foi 
pensada apenas para ganhar 
prémios pela estética exterior 
e foi descurada a funcionalida-
de. Temos Centros Escolares 
que são autênticas estufas no 
verão e muito frios no Inverno. 
E não existem espaços cober-
tos para as crianças brincarem 
no Inverno. Temos de apurar o 
que falhou, se os cadernos de 
encargos foram cumpridos e 
quem esteve mal e corrigir de 
forma programada esses gra-
ves erros de construção. Se 
houver responsabilidades de 
alguém para além da incom-
petência da nossa Câmara, ire-
mos defender os nossos 
interesses.

 PP - Tal como se previa, 
mais um mandato que chega 
ao fim sem que se resolva o 
problema do realojamento da 
comunidade cigana? Sendo 
eleito presidente, vai resolvê-
-lo? Como?

(AA)  - Não tenho dúvidas 
que sim. Vamos sentar à mes-
ma mesa os representantes da 
comunidade cigana, a junta de 
Freguesia de Paredes e vamos 
encontrar em conjunto e em 
diálogo a melhor solução pos-
sível. Não vamos impor nada a 
ninguém. Vamos ouvir os in-
tervenientes e chegar a um 
largo consenso. Uma garantia 
lhe deixo, não vamos criar ne-
nhum novo “Gueto”, até por-
que há famílias dessa comuni-
dade perfeitamente integra-
das e só lá continuam a viver 
por dificuldades económicas. 

 PP - O que vai fazer com as 
“Laranjeiras”? O regresso do 
futebol do U. Paredes ao velho 
estádio é possível? Deseja-o?

(AA)  - Nós vamos proce-
der à requalificação do Gim-
nodesportivo. Este terá de 

ser transformado num Pavi-
lhão multiusos, capaz de re-
ceber não só eventos despor-
tivos, como eventos musi-
cais, teatros, espetáculos 
culturais diversos e mesmo 
congressos. Estamos tam-
bém disponíveis para recu-
perar o Estádio das Laranjei-
ras, mas isso será sempre es-
t u d a d o  c o m  o  U n i ã o  d e 
Paredes, a sua direção e os 
seus sócios. Dependendo das 
suas vontades, tanto podere-
mos recuperar o Estádio pa-
ra os Seniores como apenas 
para as camadas jovens. Nos 
terrenos contíguos nascerão 
outros equipamentos uma 
vez mais para atrair mais 
pessoas e sobretudo jovens à 
cidade de Paredes. A piscina 
ao ar livre que vamos cons-
truir em Paredes pode even-
tualmente ser projetada para 
esse local.

 PP - O projeto cidade des-
portiva é para levar até ao fim?

(AA)  - Aí está outra ques-
tão que será discutida com a 
direção e os sócios do União de 

Paredes. Dependendo das de-
cisões tomadas para o Estádio 
das Laranjeiras e para os ter-
renos contíguos, o projeto da 
cidade desportiva terá de ser 
ajustado. 

 PP - Quem vai ser o seu 
vice-presidente?

(AA)  - Já o anunciei publi-
camente. Será o número dois 
da lista de candidatos a verea-
dores, o Dr. Francisco Leal, 
pessoa de grande capacidade 
de trabalho e competência 
técnica. 

 PP - O que pensa sobre es-
ta “guerra” das redes socias?

(AA)  - Ainda bem que fala 
nisso. Gostava muito que vi-
vêssemos apenas a discussão 
de projetos e ideias de cada 
partido e de cada lista, mas in-
felizmente o poder instalado 
em Paredes habituou-nos, 
nestas alturas de eleições, a 
escolher a “política baixa” ten-
tando denegrir e caluniar pela 
mentira, todos aqueles que 
têm ideias próprias, como se 
vê nos ataques anónimos, re-

pugnantes e falsos a elemen-
tos da nossa lista, que infeliz-
mente depois também leva a 
respostas dos nossos simpati-
zantes. Estas tentativas de ca-
lunias e as que poderão vir, só 
nos tornarão mais unidos para 
obrigar estas pessoas a pres-
tar contas ao nosso concelho. 
A chantagem sem escrúpulos 
do passado, que fizeram aos 
seus próprios elementos, con-
nosco não resulta, nem nunca 
resultará.

Temos por exemplo, o caso 
do ataque pessoal, mais uma 
vez, ao nosso presidente da 
comissão de honra Sr. Domin-
gos Barros, pessoa que sem-
pre foi um grande amigo do 
concelho e um símbolo de li-
berdade e correção. Vieram 
falar novamente sobre uma 
situação já inventada por es-
sas pessoas nas eleições de 
2013, quando manipularam 
uns jornais com cartas anóni-
mas há 4 anos atrás, a propósi-
to de uma expropriação de um 
terreno, onde as autoridades 
competentes rapidamente 
concluíram não haver a míni-

ma dúvida da mais pequena 
irregularidade e total transpa-
rência e legitimidade de todo o 
processo que foi encerrado e 
arquivado de imediato, logo 
nesse mesmo ano.Só por falta 
de ideias e argumentos sérios 
e verdadeiros é que recorrem 
sempre à mentira e à maldade. 
Ora, isto é bem diferente dos 
que vão ter de responder em 
tribunal por fraude, corrupção 
e falsificação de documentos. 
Essas pessoas sim, devem es-
tar muito preocupadas.

 PP - Se for eleito presiden-
te de Câmara qual vai ser a pri-
meira medida que vai tomar?

(AA)  - Vamos inteirarmo-
-nos muito bem da real situa-
ção das contas da Câmara, pa-
ra depois adotarmos as medi-
das necessárias para inverter 
a situação, e preparamos de 
forma segura, responsável e 
consciente o Orçamento para 
2018. De qualquer das formas, 
a primeira medida a adotar 
logo no Orçamento para 2018 
será a redução da taxa de IMI 
para o mínimo. 
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Sobre o estado do poder  
e de uma certa oposição na 
Câmara de Paredes

Há perguntas interessan-
tes para uma discussão 
sobre a autarquia de 

Paredes.  
Com que legitimidade e sen-

tido de seriedade o candidato do 
PSD Rui Cunha, ocupando um 
lugar cimeiro na lista de candi-
datos á Câmara Municipal, apre-
senta como linhas de orientação 
para a Cidade propostas em 
SENTIDO CONTRÁRIO á orien-
tação estratégica geral seguida 
pelo PSD durante décadas, a sa-
ber: sentido de trânsito nas ruas 
envolventes do Parque José Gui-
lherme e na Avenida da Repúbli-
ca, espaço de realização da Feira 
Franca aos Domingos, renasci-
mento do decrépito Pavilhão 
Gimnodesportivo e a responsa-
bilidade externa de iniciativas 
sociais e culturais. Só um inusi-
tado oportunismo e a tentativa 
de lavar a cara poderiam assim 
procurar romper com decisões e 
investimentos em determinado 
sentido tomados por Granja da 
Fonseca, Celso Ferreira e respec-
tivas equipas e sempre com a 
aprovação do mesmo (e correli-
gionário) Presidente da Junta. O 
que se pretende agora? Mudar o 
sentido do trânsito ou pôr em 
dois sentidos na Avenida da Re-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

pública? Mudar para onde o lo-
cal da Feira Franca? Atribuir a 
que entidade a actividade cultu-
ral por exemplo, tendo o Palace-
te da Granja como base? E já ago-
ra, o acampamento cigano vai ali 
permanecer? E o parque de ter-
ra batida que serve de estaciona-
mento? E o espaço da ex- sede da 
JF de Castelões de Cepeda? Que 
propostas alternativas foram 
apresentadas pela oposição PS 
no executivo camarário (sobre 
esses e outros assuntos) e qual o 
sentido geral das votações? 
Quais são, para essa oposição, os 
factores mais importantes da 
política de endividamento, tão 
glosada (e muitas vezes, mal!), e 
que o PS identifica como causas 
reais desse endividamento? Que 
papel nesse endividamento 
(tantas vezes demagogicamente 
usado!) tem os investimentos 
efectuados na área do ensino 
(construção destes Centros Es-
colares, despesas de funciona-
mento, transportes escolares, 
refeições escolares) e objecto de 
consenso PS/PSD? Porquê ex-
cluir a administração directa de 
obras, os recursos internos, da 
correta filosofia de gestão cama-
rária, combatendo o outsourcig, 
as consultadorias externas, os 
Gomes da Silva dos consultórios 
de advogados? Quem é que de-
fende o justo cumprimento da 
Lei das Finanças Locais, inter-
rompido sob governo anterior 
do PS, e qual a responsabilidade 
(pelo silêncio) dessa mesma 
oposição? Como desculpar in-

cristianoribeiro@gmail.com

vestimentos errados como a Ar-
te pública de Paredes, a Cidade 
Inteligente, a mudança do nú-
cleo central da cidade desporti-
va? Quem defendeu e defende 
freguesias “privilegiadas” do ei-
xo Rebordosa-Lordelo e ostraci-
za outras por desdém, contra-
riando o desenvolvimento har-
mónico de todas as freguesias? 
Que independência tem uma 
candidatura constituída essen-
cialmente por “refugiados”, “dis-
sidentes”, gente do “contra”, de 
vários quadrantes da direita, ac-
tivistas políticos e agentes eco-
nómicos, e que transportaria 
contudo símbolos de esquerda? 
Que contradição é esta? Que 
compromissos foram estabele-
cidos anteriormente e agora pa-
ra presentear com cargo de as-
sessor no futuro o único deputa-
do municipal do CDS/PP? Que 
transparência é esta? Que futuro 
para Paredes?

As perguntas não são exces-
sivas, as respostas (ou o silêncio) 
é que podem ser compromete-
doras ou insuficientes. 

Nota anexa: Fui contactado 
por André Santos, o actual Presi-
dente da JF Sobrosa, desmentin-
do a sua candidatura ao concur-
so de ingresso aos quadros da 
Câmara. O anterior artigo de 
opinião baseava-se em informa-
ção publicada no Jornal. A res-
ponsabilidade dessa inexacti-
dão, no que diz respeito a André 
Santos, não me pertence, embo-
ra sinta que devo corrigir a cita-
ção indevida. Se dúvidas existissem sobre a proximi-

dade das eleições, as mesmas rapida-
mente seriam esclarecidas graças ao 

elevado número de obras e ao afamado esten-
der de tapete que vai durar até às vésperas das 
eleições. O executivo PSD prepara-se ainda 
por estes dias para entregar um volumoso pa-
cote de obras nas vésperas do início da cam-
panha propriamente dita. São obras previstas 
para serem entregues nos próximos dias, e o 
objetivo é que as mesmas comecem de ime-
diato e se possível terminarem antes do dia da 
eleição.

Celso não será candidato. Depois de três 
mandatos consecutivos ele vai tentar eleger o 
sucessor de confiança pessoal.

A prática de concentrar inaugurações de 
obras em anos eleitorais tem sido uma prática 

A ilusão das obras feitas à pressa
comum nas gestões do PSD em Paredes, infe-
lizmente esta má prática é má para a gestão 
pública, estas obras custam por norma mais, e 
na maioria dos casos como carecem de uma 
boa planificação, acabam por não resolver os 
problemas daqueles que supostamente 
beneficiam.

Alexandre Almeida candidata-se com a 
firme vontade de mudar este triste paradigma 
de gestão, a sua atuação profissional e pessoal 
são a garantia de que o rigor e a verdade, serão 
os substitutos da megalomania e do despesis-
mo. O candidato do partido Socialista preten-
de fazer com verdade e sustentar a sua ação 
política em três pilares fundamentais: o em-
prego, a educação e o apoio social. As famílias 
têm o direito de viver com dignidade neste 
concelho, têm o direito a uma educação com 
qualidade para os seus filhos e têm o direito a 
ser apoiadas quando as dificuldades batem à 
porta!

Precisamos de uma Câmara que seja um 
exemplo para o nosso Concelho:

um exemplo de trabalho, um exemplo de 
rigor e verdade, um exemplo de humildade, 
um exemplo de Câmara ao serviço de todos e 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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PUB

Depois deste interregno, que a 
muitos certamente soube mui-
to bem, regressamos aqui no-

vamente para continuar a comentar 
algumas ideias e, até porque não, al-
guns ideais.

Este espaço, como não poderia dei-
xar de ser, revela alguns dos meus pen-
samentos e ideais com que muitos con-
cordarão e outros não.

Quando escrevemos ou falamos em 
público, ou até assumimos uma posi-
ção, estamos a comprometermo-nos, 
mas esse é sempre o bem que estas coi-
sas têm…. Pelo menos para mim. 

Alguns a quem não se conhecem as 
ideias ou mesmos os seus ideais, não 
têm a coragem e a frontalidade de assu-
mir as suas críticas, ou porque lhes dá 
jeito para poderem estar dos dois lados, 
ou simplesmente porque sabem que 
são calúnias e não o podem dizer publi-
camente sob pena de serem julgados.

Como é natural temos que ser capa-
zes de assumir aquilo que fazemos e 
que dizemos… mas existem pessoas, 
cuja educação não lhes permite agir 
dessa maneira.

Claro que este tipo de pessoas, cujo 
caracter é muito duvidoso, ganham al-
gum protagonismo escondido neste 
período.

Logicamente, alguém manda fazer e 
só lhes dá credibilidade quem quer.

Vem tudo isto a propósito dos diver-
sos comentários que, durante este pe-
ríodo eleitoral, se aglomeram nos mais 
diversos sítios nomeadamente no 
Facebook.

Lá conseguimos ver de tudo….. con-
siderações  sobre o carácter e honesti-
dade das pessoas que são candidatos 
pelos diversos partidos ou mesmo de 
alguns que são apoiantes deste ou da-
quele partido.

Temos assistido a diversos perfis 
criados, e se calhar até pagos, para 
comentar...

Páginas patrocinadas, isto é pagas 
ao facebook, para chegarem ao maior 
número de pessoas com difamações e 
para criarem conflitos e dúvidas nos 
eleitores. 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Será que são capazes?

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da infor-
mação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pa-
redes em áreas tão diversas como a política, a economia, a em-
presarial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património 
cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, indepen-
dentemente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionali-
dade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade 
das pessoas e das instituições e a sua privacidade.

A ilusão das obras feitas à pressa
que a todos trate por igual, um exemplo de Câ-
mara cumpridora e de contas equilibradas.

Alexandre Almeida e o PS Paredes, assu-
miram seis compromissos simples, mas que 
ajudarão em muito as famílias Paredenses a 
superar a crise.

O Primeiro passa por apoiar com 600 mil 
euros/ano a criação de emprego por parte 
das Pequenas e Médias Empresas.

A Câmara tem que intervir para ajudar as 
empresas a criar emprego.

Com a verba da derrama (um imposto que 
vem das empresas) vamos apoiar a criação de 
emprego.

O segundo é distribuir livros gratuitos pa-
ra todas as crianças e jovens até ao 12º ano.

Em quarto lugar assume o compromisso 
de atribuir medicamentos gratuitos para 
maiores de 65 anos com rendimentos inferio-
res ao salário mínimo nacional.

A Câmara Municipal irá custear a parte 
que não for comparticipada pelo Estado ou 
por Sistemas de Saúde.

Em quinto lugar promover a Redução do 
IMI para o valor mínimo da taxa legal que será 
de 0,3%.

O IMI com a reavaliação dos imóveis subiu 
para valores muito altos.

A Câmara de Paredes tem uma taxa com os 
valores mais elevados na região, baixar para o 
valor mínimo da taxa aliviando os contribuin-
tes. Por exemplo um prédio avaliado em 100 
mil euros paga agora 400€ de IMI, com a taxa 
a 0,3 passará a pagar 300€.

Em sexto é a promoção da redução dos 
custos fixos de eletricidade em 10% às IPSS, 
Associações e Clubes.

A Câmara Municipal passará a dar um 
apoio adicional a estas instituições no valor de 
10% dos custos de eletricidade, enquanto o 
IVA deste custo se mantiver em 23%.

Por tudo isto dia 1 de Outubro é importan-
te votar, os Paredenses estão perante uma ex-
celente oportunidade de mudança.

Alexandre Almeida, infelizmente terá 
uma tarefa difícil, pois muitas das obras que 
agora se iniciam, serão pagas ao longo dos 
próximos 4 anos. Alexandre Almeida, já 
prometeu que infelizmente fará um conjun-
to significativo de festas ao longo dos próxi-
mos 4 anos …as festas do “UFA, esta obra 
está finalmente paga….”.

Mudança com verdade,  
rigor e visão

Estamos a cerca de 3 se-
manas das eleições 
autárquicas de 1 de 

Outubro, com todos os candi-
datos já em plena campanha, 
lutando palmo a palmo, centí-
metro a centímetro, por cada 
voto que se encontra em dis-
puta. Neste grupo também 
me incluo, pois também sou 
candidato e também defendo, 
genuinamente e na minha 
perspetiva, o que penso ser 
melhor para o meu Concelho. 
Foi esta a razão, e mesmo só 
por isso, que me levou a deci-
dir integrar, abraçar e defen-
der o projeto politico, prota-
gonizado pelo Dr. Alexandre 
Almeida, pessoa que para 
mim é uma garantia de serie-
dade, competência e dedica-
ção, como não encontro em 
outro

candidato. Ser de um Par-
tido diferente daquele que eu 
representei até hoje acabou 
por se tornar secundário face 
ao que aqui está em causa: o 
melhor para Paredes e para 
os Paredenses.

Durante estes últimos 
quatro anos fui membro da 
Assembleia Municipal de Pa-
redes e tive oportunidade de 
apresentar e defender um 
conjunto de propostas que a 
maioria PSD se foi encarre-
gando de vetar, não permitin-
do que as mesmas fossem le-
vadas em consideração, ou 
integrassem os vários orça-
mentos anuais que foram 
sempre aprovados por esse 
partido. O mesmo PSD que 
hoje se apresenta com o slo-
gan “um novo tempo, uma no-
va energia”, o que não deixa 
de ser estranho, pois o candi-
dato foi escolhido, defendido 
e levado ao colo por Celso Fer-
reira, e os membros que com-
põem a lista até ao 4º lugar, ou 

eram já Vereadores ou funcio-
nários camarários ao serviço 
do atual executivo. Só no 5º 
lugar da lista dos ditos so-
ciais-democratas é que surge 
alguém diferente, pelos vistos 
com uma promessa inicial do 
2º lugar, mas que depois, com 
o “Abraçar de Paredes”, de 
uma forma perfeitamente 
obediente e silenciosa deci-
diu ficar satisfeito com a des-
promoção. É vê-lo agora nos 
cartazes do PSD, sorridente, 
sendo apresentado como um 
“vice-presidente que gosta da 
Cidade de Paredes”, o que não 
pode deixar de provocar tam-
bém sorrisos a quem lê a fra-
se: é como a pescada, “antes 
de ser já o era” e aqui, vir a ser 
vice-presidente depende de 
algo totalmente improvável, 
ou seja, de ser eleito! 

Mas voltando ás propostas 
e sugestões por mim defendi-
das na Assembleia Municipal 
de Paredes, desde logo salien-
to o facto de sempre ter de-
monstrado disponibilidade 
para colaborar na elaboração 
dos vários Orçamentos Muni-
cipais, tendo o PSD sempre 
recusado essa ajuda, nunca 
pediu ou aceitou qualquer 
contributo ou proposta da 
oposição para ser

incluída nos mesmos. Ago-
ra, com uma incomparável 
cara de pau, vem afirmar que 
a oposição nunca apresentou 
nada a esse nível, esquecen-
do-se dos sucessivos pedidos 
para a redução do IMI para o 

mínimo, dos pedidos do re-
forço das verbas para as Jun-
tas de Freguesia, dos pedidos

de melhores apoios so-
ciais, dos constantes alertas 
para o aumento desmesurado 
do passivo municipal, dos avi-
sos constantes efectuados 
quando da apresentação para 
votação de vários pedidos de 
empréstimos, e do perigo que 
constituía um aumento expo-
nencial dos encargos

financeiros e dos proble-
mas que isso causaria num 
futuro muito próximo, pois 
nem Agua ao dimicilio nem 
saneamento básico temos em 
grande parte do Concelho, e 
todos sabemos o grande in-
vestimento que isso vai 
representar. 

Caros leitores, não há mais 
tempo para aventuras, para 
megalomanias ou devaneios, 
é tempo de mudança, mas de 
mudança com verdade, com 
rigor e transparência, onde o 
dinheiro dos nossos impostos 
e taxas, seja aplicado de for-
ma criteriosa, e para benefí-
cio de todos, com planeamen-
to nos investimentos. Um 
tempo onde o colectivo se so-
breponha às vaidades e aos 
ares de superioridade de uma 
pequena elite, que com os 
seus tiques de intelectualis-
mo pensa que pode ludibriar 
os eleitores com obras de últi-
ma hora efectuadas a preço 
de ouro e executadas às três 
pancadas. É tempo de verda-
de. É tempo de mudar.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Veja-se um post publicado e retira-
do poucas horas depois, por alguém 
contra Granja da Fonseca gozando com 
a situação  de Rui Moutinho não o que-
rer nem a ele nem à filha nas listas.

Porque só retiraram este post, será 
que foram avisados que lhes era preju-
dicial? Se calhar.

Gostaria que os nossos políticos fos-
sem capazes de criar legislação ade-
quada para se retirarem todas as pági-
nas que não fossem identificadas, por-
que isso certamente é muito prejudicial 
à nossa comunidade e democracia. 

Ou será, que acham que esse é o me-
l h o r  c a m i n h o  p a r a  a  n o s s a 
democracia? 

Logicamente que alguns preferem 
claramente esse caminho, pois com is-
so conseguem esconder tudo o que de 
mau fizeram ao longo dos seus anos de 
governação.

Conseguem esconder desta forma 
concursos mal feitos e à medida para 
coveiros….conseguem esconder relató-
rios da O.L.A.F. …. Conseguem esconder 
a falta de gestão rigorosa….conseguem 
esconder muita coisa….simplesmente 
deviam dar atenção àquilo que é o mais 
importante.

Mas esse não é o caminho que deve-
ríamos ter,  mas o que é facto, é que o 
temos. 

Por isso, acho que o exemplo devia 
vir de cima. 

Devia vir de que quem tem aspira-
ção de ser Vereador ou continuar a ser, 
e começar a não dizer mal dos outros 
ou mesmo de algumas freguesias só 
para reforçar a sua posição pessoal so-
bre a sua freguesia.

Isso é criar a divisão, intriga e uma 
constante guerrilha entre as fregue-
sias e as suas populações. 

Deviam todos discutir o que deve-
mos fazer pelo futuro da nossa terra, e 
o que fizemos de muito mal com a ges-
tão de Celso Ferreira.

Claro que o “Professor” Celso Fer-
reira não ia gosta disso e não os podia 
ensinar assim….

Celso Ferreira, ao longo destes 
anos, sempre governou dizendo co-
bras e lagartos dos outros, mas neste 
momento todos os Paredenses certa-
mente conseguiram perceber o seu 
jogo…

Será que estão dispostos a jogar 
outro?

Não sei, mas gostaria nestes últi-
mos dias de campanha de ver os nos-
sos futuros dirigentes políticos discu-
tirem ideias e projectos para o Conce-
lho para que todos possamos definir 
bem o nosso futuro.

Será que são capazes?
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O Indie Music Fest  voltou 
ao Bosque do Choupal, em 
Baltar, para a sua 5ª ediçao. 

Nos dias 31 de agosto, 1 e 2 
de Setembro,  ocorreu  a 
maior celebração da música 
portuguesa independente, 
com Rita Barros, diretora de 
comunicação do festival, a 
desdobrar-se nos principais 
órgãos de informação nacio-
nais, o que prova a impor-

tância do festival a nível 
nacional.

O conceito do Indie nas-
ceu entre 4 amigos, numa de 
muitas conversas de café e 
noites a tocar guitarra. Que-
ríam fazer um festival que 
tivesse lugar para outras 
bandas e artistas que não os 

“suspeitos do costume”, mas 
não tínham nada, nem mes-
mo um lugar para o festival 
acontecer. Sabíam o  que 
queríam e  que o recinto fos-
se em Baltar, pois tinham  
vontade de trazer cultura, 
movimento e gente até à vi-
la, e assim foi. Conhecíam o 

Sr. Cruz, proprietário do 
Bosque do Choupal e rapi-
d a m e n t e  c h e g a r a m   a 
acordo. 

Quando fizeram a primei-
ra edição, não queriam acre-
ditar no sucesso obtido. Con-
tinuaram  a trabalhar ardua-
m e n t e  n o  p r o j e t o  e 

consequentemente surgiram 
os prémios, e o reconheci-
mento do Indie como um dos 
grandes palcos da música 
portuguesa de qualidade,  
com um pano de fundo de so-
nho e um ambiente único que 
só se vive num bosque. (ler 
página 22)

Baltar

Indie Music Fest celebrou 5 anos de grande sucesso
FAUSTINO 
 SOUSA

No início do mês de 
Agosto, na Casa do Foral, 
foi assinado um protocolo 
entre o União Sport Clube 
Baltar, a Câmara Munici-
pal de Paredes e a Junta 
de Baltar, para a constru-
ção do relvado sintético e 
dos balneários no novo 
complexo desportivo do 
clube baltarense. O proje-
to do Complexo Desporti-
vo prevê a construção de 
um campo de futebol de 
11, bem como balneários, 
equipamento de apoio 
(Bar, sede, bilheteira, en-
tre outros), muros de li-
mitação e uma bancada. A 
construção do campo de 
futebol, equipamentos de 
apoio, muros e bancada 
são da responsabilidade 
da câmara Municipal de 
Paredes.  A construção 
dos balneários com um 
custo de aproximado de 

104 mil euros é suporta-
do pela junta de freguesia 
de Baltar. Celso Ferreira, 
presidente da Câmara de 
Paredes, salientou o es-
forço da Câmara para des-
bloquear uma situação 
que se prendia com a in-
transigência de um pro-
prietário.  Isidro Teixeira, 
presidente do clube, agra-
deceu e salientou que vai 
continuar a trabalhar pa-
ra que o clube cresça ain-

da mais na formação face 
às novas condições de tra-
balho. Conceição Rosen-
do reforçou as palavras 
do Presidente da Câmara 
e salientou que desde  a 
p r i m e i ra  h o ra  d o  s e u 
mandato tem estado em-
penhada em atender os 
desejos do clube balta-
rense. Estiveram presen-
tes muitos associados e 
atletas da formação do 
clube.

A placa alusiva ao conhe-
cido poeta baltarense Daniel 
Faria foi roubada há alguns 
meses do Largo Pereira Iná-
cio.  A Junta de Freguesia co-

locou uma nova placa no lo-
cal anterior com um poema 
diferente da placa original. 
Após alguns protestos pela 
demora na resolução do pro-

blema, este foi finalmente 
resolvido, esperando que  a 
placa com um novo poema 
do malogrado poeta não de-
sapareça novamente.

Segundo Conceição Ro-
sendo, Presidente da Junta 
de Freguesia de Baltar, as 
Noites de Verão 2017 foram  
uma atividade promovida 
pela junta de freguesia de 

Baltar em parceria com  a As-
sociação Clube de Jazz  de 
Baltar. Foram  quatro  sába-
dos de grande festa e cultura 
popular que terminaram no 
passado dia 12 de Agosto.                                                    

O Zé Vitor, as Concertinas da 
Saudade de Mouriz e o Grupo 
Estrelas D’ouro, animaram 
as “ Noites de Verão 2017” e 
atraíram muitos baltarenses 
e forasteiros.

O largo Pereira Inácio é pal-
co de inúmeros eventos e não 
está dotado de balneários pú-
blicos que poderiam servir de 
apoio ao polidesportivo de 
Baltar.  Existia o projeto de 
construção de uns balneários 
novos nas traseiras da Casa do 
Foral, que serviriam de apoio 
ao polidesportivo de Baltar e,  

simultaneamente , de casa de 
banho pública de apoio ao  
Largo Pereira Inácio. Atual-
mente os balneários estão 
num estado extremamente 
degradado e não oferecem as 
condições mínimas de espaço 
e dignidade para as equipas 
que  frequentam o polidespor-
tivo. Por outro lado, a Casa do 

Foral é nitidamente prejudica-
da na sua centralidade, pois no 
fundo do acesso principal 
existem uns balneários que 
não dignificam nada o espaço. 
Esta é uma situação que care-
ce de resolução, quer pelos 
inúmeros eventos que se reali-
zam no local, quer pela nova 
utilização da Casa do Foral.

Assinatura do Protocolo 
de Construção do novo recinto  
do União de Baltar                                                                            

Placa roubada foi reposta

Noites de Verão 2017

Não existem Balneários 
Públicos no Largo Pereira Inácio

No próximo dia 17 de-
correrá a terceira edição 

do TRAIL SRA DO SALTO, 
este ano e mais uma vez 
tal prova decorrerá na fre-
guesia de Aguiar de Sousa, 
percorrendo caminhos e 
trilhos das serras da fre-
guesia que atualmente in-
tegram o parque da paisa-

gem protegida das serras 
do Porto, do qual fazem 
parte os concelhos de Pa-
r e d e s ,  V a l o n g o  e 
Gondomar.

A prova, à semelhança 
dos anos anteriores terá o 
seu inicio e terminos no 

c o m p l e x o  d e s p o r t i v o 
N u n ´ A lva re s ,  e n t i d a d e 
que mais uma vez apoia 
sem restrições a organi-
zão do evento.

Segundo a organização 
este ano são esperados 
mais de meio milhar de 

participante, distribuidos 
pelas distâncias de 25km, 
15km e uma caminhada de 
10km, tendo esta ultima 
um carater humanitário, 
pois por cada inscrição, 
será doado um euro à De-
legação da Cruz Vermelha 

da Sobreira. As inscrições 
para o evento realizado 
pela equipa de TRAIL SRA 
DO SALTO/RÁDIO JORNAL 
FM/BTTOMBOS,  termi-
nam no próximo dia 10 de 
setembro.

Aguiar de Sousa

III Trail Sra. do Salto
VICTOR  
PEREIRA
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FREGUESIAS

Já foram instaladas algu-
mas lombas na Avenida 
Central da Portela e na Ave-
nida Francisco Sá Carneiro, 
de referir que estas artérias 
já foram, palco de vários 
acidentes “De facto, os aci-
dentes, alguns com gravi-
dade, sucedem-se e não 
parece haver maneira de 
interromper a inércia múl-

tiplas situações de perigo, 
para além de ser, ela mes-
ma, uma repreensível ex-
centricidade rodoviária”, é 
uma resposta definitiva, 
ambientalmente sustentá-
vel”, nem que seja tempora-
riamente, é uma forma de 
fazer os condutores ir mais 
atentos.

No entanto deixamos 

aqui um alerta e esperemos 
que tenha resolução rápida 
que passa pela reposição 
da sinalização das mesmas 
a Cidade de Rebordosa a se-
melhança de muitas outras 
zonas do país ainda tem, 
Estradas mal projetadas, 
sinalização horizontal e 
vertical deficiente (sinais 
esbatidos, destruídos, con-

traditórios, confusos e ta-
pados por arbustos), cruza-
mentos obstruídos por pla-
c a r d s  p u b l i c i t á r i o s , 
iluminação inexistente, es-
tradas esburacadas… este 
género de situações encon-
tra-se por todo o país, sen-
do também um fator de in-
segurança rodoviária para 
todos…

Amanhã, dia 9 de Setem-
bro, realizar-se o festival fol-
clórico da Casa  do Povo de 
Bitarães, integrado nas festas 
de Nossa Senhora. 

Apelamos a uma forte 
participação já que este festi-
val demonstra a riqueza da 
música popular e dos trajes 
tradicionais. 

A direção desta Delega-
ção vem agradecer à Junta de 
Freguesia de Paredes o cos-
tumado donativo. Ficamos 
sensibilizados pelo facto de 

esta Junta de Freguesia nun-
ca se esquecer dos que mais 
necessitam, pois é a única a 
fazê-lo. A todos os elementos 
o nosso muito obrigado. 

As lombas que ajudam 

Festival folclórico Veteranos de GuerraNo passado dia 19 de Agosto de 2017, decor-
reu na freguesia o Festival de Folclore, organiza-
do pelo Grupo Etnográfico de S.Miguel de 
Cristelo. 

Após um jantar convívio entre os vários gru-
pos participantes, seguiram-se várias actuações 
dos grupos de folclore oriundos de várias partes 
do país, que deliciaram os habitantes de Cristelo, 
apreciadores deste género. Seguiu-se no dia 22 
de Agosto de 2017, o passeio convívio organiza-
do pela Junta de Freguesia de Cristelo, à vila por-
tuguesa de Ponte da Barca, no distrito de Viana 
do Castelo, que contou com a presença de vários 
cidadãos da freguesia e seus familiares, assim 
como de cidadãos de outras freguesias vizinhas, 
que mantém relações familiares ou de simpatia 
com a freguesia de Cristelo.

E em jeito de encerramento do Verão Criste-
lense, realizou-se nos dias 1,2 e 3 de Setembro de 
2017, por mais um ano consecutivo, o evento 
também organizado pela Junta de Freguesia 
“Cultura entre Nós”. 

Entre programações de cartaz que ficaram 
adiadas e outras realizadas, as atracções foram 
muitas, para os apreciadores! Desde a presença 
da figura Maria Leal, ao comediante Miguel 7 Es-
tacas, contando-se ainda com cinema, activida-
des desportivas, jantar académico, missa de es-
tudantes, desfile de moda, e ainda com as actua-
ções de alguns grupos associativos, convidados 
e  queridos, pela Junta de Freguesia de Cristelo. 

Isto porque o executivo da freguesia, orgu-
lha-se por manter uma relação de grande proxi-
midade com as associações locais, espírito de 
colaboração, garantindo ainda apoios financei-
ros a “todas” as colectividades da freguesia que 
com a mesma colaborem, neste ou em outros 
eventos, sendo critério essencial a associação 
comungar dos seus ideais, ainda que os mesmos 
coloquem em causa critérios de justiça e equida-
de entre grupos associativos, e a própria inde-
pendência e a autonomia associativa. 

À parte isso, com um evento organizado a es-
te nível, com os valores financeiros que o mesmo 
envolve, cria-se a ilusão de que as carências na 
freguesia são inexistentes, ou são, alegadamen-
te, colocadas para segundo plano, por aparente-
mente não se apresentarem como prioritárias, 
todavia, algo já se vai dinamizando pelo executi-
vo, já que 1 de Outubro está à porta! Não se pode, 
contudo, deixar de louvar o entretenimento cria-
do à população cristelense apreciadora, que saiu 
de casa, esquecendo-se das lacunas locais, e da 
conjuntura económica, e aproveitou para rir, 
dançar, beber e petiscar qualquer coisa, e ama-
nhã…É um novo dia!

Cristelo
Verão quente  
em Cristelo

Bitarães

Festa em honra da Natividade de Nossa Senhora
Bitarães está em festa com 

a  celebração em honra da Na-
tividade de Nossa Senhora. 
Das festividades destaque, 
hoje oito de setembro, para a 
Missa Solene às 11 horas e pa-

ra a procissão para as 18 h. 
Ontem a noitada foi abrilhan-
tada com fogo de artifício, vá-
rias diversões, bandas de mú-
sica e os cantores Canário e Zé 
Amaro. Como esta festa coin-

cide com o fim de semana a 
romaria prolonga-se até dia 
10 (domingo).   Deixamos aqui 
os parabéns às festeiras pois, 
pela primeira vez, a festa é or-
ganizada por Senhoras. 

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

O Clube de Petanca de Re-
bordosa promoveu, no passa-
do dia 2 de Setembro, um tor-
neio cujo valor das inscrições 
reverte a favor dos Bombei-
r o s  V o l u n t á r i o s  d e 
Rebordosa.

Com o dinheiro angariado 
durante o evento, o Clube de 
Petanca espera ajudar os 
“Soldados da Paz” adquirir 
material necessário para o 
desempenho das funções.

No  Campo de Petanca de 
Rebordosa (Junto ao Parque 
do Rio Ferreira), jogaram na 

modalidade de Doublete. 
Esta associação desportiva 
tem, também um forte ca-

rácter social, comprovado 
pelos diversos apoios con-
cedidos, por exemplo, às co-

missões de festa locais, à 
paróquia e aos bombeiros 
voluntários.

Rebordosa

Torneio de Petanca 
ajuda Bombeiros

PAULO 
PINHEIRO

CARLA
NUNES
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Aliança de Gandra  
aposta numa época tranquila
O Aliança de Gandra já 

está a competir oficial-
mente e pela segunda 

vez na sua história no Campeo-
nato de Portugal Prio, prova da 
responsabilidade da Federa-
ção Portuguesa de Futebol.

Com duas jornadas já dis-
putadas, a formação de Gandra 
soma 4 pontos, apurados da 
vitória em casa sobre o Sou-
sense por 2/0 e do empate em 
Espinho por 1-1. 

Para nova época, o Aliança 
de Gandra reforçou-se para já 
com doze atletas: Marco (ex. 
Fafe), Nuninho (ex. Cinfães), 
Rui Teixeira (ex. Cinfães), Serra 
(ex. Cinfães), Vítor Hugo (ex. 
Cinfães), Leal (ex. Júnior), Pepe 
(ex. Nun`Álvares), Brandão (ex. 
paços de Ferreira), João M. (ex. 
Júnior), Diogo (ex. Rio Ave), 
Herculano (ex. Moimenta da 
Beira) e Trigueira (ex. Júnior).

O Aliança de Gandra tem 
como adversários, equipas de 
já tiveram o privilégio de com-

petir na divisão maior de Por-
tugal, como são os casos do Es-
pinho, Salgueiros, Trofense e 
Felgueiras.

“Espera-se um campeonato 
difícil, mas tenho muita con-
fiança nos atletas que perma-
neceram no clube e aqueles 
que foram contratados. Todos 
em conjunto, vamos formar 
um excelente grupo de traba-
lho para alcançar o grande ob-

jetivo deste clube, que é com-
petir com lealdade, desporti-
vismo e disputar cada jogo 
como de uma final se tratasse. 
No final fazem-se as contas…” 
afirma Mário Rocha, treinador 
que já vai para a décima época 
consecutiva a defender as co-
res do nosso clube.

“Depois de conseguir a ma-
nutenção a três jornadas do 
fim da época anterior, vamos 
apostar numa época tranquila 
para dar sustentabilidade ao 
projeto que temos vindo a rea-
lizar ao longo dos últimos 
anos”, refere Rui Pinto, Presi-
dente do Aliança de Gandra.

De referir ainda que o 
Aliança de Gandra vai ter equi-
pa B, que irá competir na II Di-
visão da Associação de Fute-
bol, com o objetivo de dar ex-
periência a atletas vindos da 
formação e naturalmente à es-
pera que esses adquiram expe-
riência para integrar o plantel 
da equipa principal.

Depois de uma tempo-
rada atribulada com a tro-
ca de treinador e a luta pe-
la manutenção na divisão 
Elite Pro-Nacional até às 
derradeiras jornadas,  o 
Aliados de Lordelo FC tem 
como grande meta para a 
presente época, a melhoria 
da classificação em relação 
ao último ano desportivo. 
Como tal, o novo técnico 
dos  lordelenses ,  Pedro 
Barroso aponta os 45 pon-
tos como a marca a alcan-
çar: “Os nossos objetivos 
passam por atingir 45 pon-
tos e melhorar a classifica-
ção da época passada! O 
desafio desta equipa será 
também semana após se-
mana, nos diferentes cená-
rios, manter o foco na ideia 
de jogo que temos, e que os 
jogadores abraçaram. Que-

remos ser sempre compe-
tentes  na  d iscu ssão  da 
vitória!” 

Para já, o Aliados soma 
uma vitória, um empate e 
uma derrota nos jogos ofi-
ciais. Os lordelenses ultra-
passaram a 1ª eliminatória 
da Taça AF Porto perante o 
USCP Paredes. O triunfo 
em casa por três bolas a 
uma e a igualdade no terre-
no do vizinho a dois golos 
foram os ingredientes que 
permitiram a passagem do 
conjunto de Lordelo. “Em 
nossa casa, fizemos um jo-
go bem conseguido e con-
seguimos concretizar em 
momentos cruciais. Fomos 
justos vencedores. Na se-
gunda partida, sabíamos 
do valor do adversário e 
estivemos a bom nível, o 
que nos permitiu cumprir 

o  o b j e t ivo  d e  p a s s a r  a 
eliminatória”. 

Na 1ª mão da 2ª ronda 
da competição, o conjunto 
de Pedro Barroso foi bati-
do no seu reduto por 1-0 
pelo Rebordosa, partindo 
em desvantagem para o se-
gundo jogo a realizar no 
terreno do adversário. “Jo-
gamos frente a um oposi-
tor forte. Fizemos uma boa 
primeira parte, mas não 
conseguimos traduzir a 
exibição em golos. Na eta-
pa complementar corre-
mos atrás do prejuízo, mas 
não conseguimos ultrapas-
sar a boa organização de-
fensiva do adversário”. 

O emblema de Lordelo 
estreia-se no campeonato 
no próximo domingo frente 
ao Paredes, deslocando-se 
depois ao terreno do Lixa.

Aliados de Lordelo aponta para a conquista de 45 pontos

Campeonato  
de Portugal Prio 
com mexidas  
no quadro 
competitivo

A edição 2017/2018 
do Campeonato de Por-
tugal Prio fica marcada 
por algumas alterações 
ao formato competitivo 
da prova. Em relação ao 
formato da época ante-
rior, são basicamente 
três as alterações mais 
importantes registadas. 

1 - SUBIDAS:
Os primeiros classifi-

cados de todas as cinco 
séries e os três melhores 
segundos são apurados 
para um «play-off» que 
decidirá as duas promo-
ções aos campeonatos 
profissionais, com os 
dois finalistas a garantir 
a subida direta ao segun-
do escalão do futebol 
português. 

2 - DESCIDAS: 
Os últimos seis clas-

sificados de cada série 
são automaticamente 
despromovidos aos 
campeonatos distritais. 
Todas as outras equipas 
que, não tendo sido apu-
radas para o «play-off» 
de promoção e também 
não fizerem parte do lo-
te dos últimos seis clas-
sificados da respetiva 
série, garantem direta-
mente a continuidade 
no Campeonato de Por-
tugal Prio sem necessi-
tar de passar por uma 
fase de manutenção, tal 
como acontecia até à úl-
tima temporada.

3 - LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA:
As equipas foram 

distribuídas, na fase re-
gular, por cinco séries de 
16 emblemas cada uma. 
As equipas madeirenses 
foram integradas nas sé-
ries A, B (a série do 
Aliança de Gandra) e C e 
as açorianas na D e E.

PLANTEL PARA A ÉPOCA 2017/2018
Guarda-redes: Nico (1), Cardoso (13) e João Mendes (24)

Defesas: Hugo Silva (2), Rui Alves (3), Ricardo Preto (4), Vítor Men-
des (5), Pinto (6), Nando Ramos (9), Jorge Lopes (26) e Paulo Mon-
teiro (27) 

Médios: Hugo Costa (7), Carlão Jr. (8), Carlão (14), Pedrinho (19), 
Diogo Preto (21) e Vítor Gomes (22)

Avançados: Diogo Brandão (10), Maurício (11), João Gonçalves 
(12), Pedro Neto (17), Rateira (20), Gilmar (23) e Fonseca (28)

Treinador – Pedro Barroso

PLANTEL PARA A ÉPOCA 2017/2018
Guarda-redes: Rika (13), Brandão (24) e Cláudio (79)

Defesas: Marcelo (12), Celso (19), Edgar (31), Pepe (3), Bruninho 
(5), Herculano (20), Fabu (45) e Leal (16) 

Médios: André Luiz (15), Trigueira (80), Vítor Hugo (27), Sousa (6), 
João Gradíssimo (10) e Rui Teixeira (8)

Avançados: Ricardo Barros (7), Serra (30), João M. (9), Diogo (11), 
Marco (22) e Nuninho (17)

Treinador – Mário Rocha
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Sílvio Silva vence Prémio Literário de 
Poesia Manuel Neto dos Santos
Livros. Natural de Paredes e residente em Lordelo, o Poeta Sílvio Silva é arquiteto de profissão 
e um dos mais recentes correspondentes do jornal Progresso de Paredes.

A obra “Uma parte da 
noite”, do Poeta Sílvio 
Silva, foi a vencedora 

da III Edição do Prémio Lite-
rário de Poesia Manuel Neto 
dos Santos, criado pela Aran-
dis Editora para homenagear 
o Poeta algarvio, por ocasião 
das comemorações do XXV 
Aniversário de atividade lite-
rária. A decisão do jurí foi co-
nhecida no passado dia 3 de 
setembro.

As edições anteriores fo-
ram conquistadas, respetiva-
mente, por João Morgado (da 
Covilhã) e Filomena Sequeira 
(de Alcantarilha).

Ao Progresso de Paredes 
o poeta lordelense não es-
condeu a satisfação pela 
conquista do prémio, tradu-
zido na publicação de “Uma 
parte da noite” ficando ainda 
com o direito a receber 50 
exemplares do livro a editar. 

“Foi a primeira vez que es-
crevi poesia. É o reconheci-
mento do trabalho que já 
vem sendo feito há bastante 
tempo. Um incentivo para 
que o trabalho continue por-
que diz-nos que estamos no 
caminho certo”, referiu. 

A Arandis Editora é um 
projeto editorial algarvio, que 
tem como objetivo a “Promo-
ção dos Valores Literários do 
Algarve”. Manuel Neto dos 
Santos, natural de Alcantari-
lha (Silves) nascido a 21 de ja-
neiro de 1959, é poeta, ator, 
declamador e tutor de língua 
portuguesa.

Para os menos atentos, Síl-
vio Silva já alcançou outros 
prémios mas domínio da pro-

sa. Foi no Brasil no SFX Litera-
tura do Brasil. O Prêmio SFX 
de Literatura, de iniciativa do 
empresário e editor Cristovão 
Cursino, que é realizado em 
parceria com as academias de 
letras de São José dos Campos, 
Caçapava, Jacareí e Lorena, e o 
Instituto de Estudos Valepa-
raibanos. “Se as coisas se pro-
porcionarem perde-se um ar-
quiteto e ganha-se um escri-
tor, mas temos que ter os pés 
bem assentes na terra para 
perceber que tem que existir 
um Arquiteto e tem nas horas 
vagas que existir um escrito”, 
acrescenta Sílvio Silva que 
tem na manga a publicação 
em 2018 um novo livro de 
contos.

António Orlando | texto

O festival de bandas de 
música decorreu no passado 
dia 26 de agosto, em Aranda 
de Duero, na província de 
Burgos, em Espanha.

A Banda de Vilela relegou 
para o segundo lugar do fes-
tival a Societat Unió Musical 
“Santa Cecilia” Guadassuar 
de Valência. 

O Certamen Internacional 

de Música “Villa Aranda”, ain-
da, atribuiu a D. Miguel Ángel 
Serrano Sánchez de la Banda 
Municipal de Mora  da cidade 
de Toledo o prémio de me-

lhor diretor e uma menção 
honrosa à Unión Musical de 
Benidorm de Alicante.

O bri lhantismo além-
-fronteiras da Banda de Vi-

lela foi revelado em reunião 
do Executivo da Câmara 
Municipal de Paredes, do 
passado dia 1 de setembro, 
pelo vereador Alexandre 
Almeida. O socialista pro-
pôs um voto de louvor que 
acabaria por ser subscrito e 
aprovado pelo Presidente 
da Câmara e restante Exe-
cutivo Municipal. 

“É um estimulo para con-
tinuarmos o nosso percurso 
de quanto mais melhor. As-

sim haja apoio da Câmara e 
do mecenato e nós lá estare-
mos, sempre, para ganhar. Já 
não é a primeira vez que te-
mos idênticas distinções. No 
meu mandato já fomos a qua-
tro concursos internacio-
nais: vencemos dois e fica-
mos em segundo nos outros 
dois” explicou ao Progresso 
de Paredes, Arnaldo Barros, 
Presidente da Banda de Mu-
sica de Vilela.

Com uma média de idades 

de 20 anos, a Banda de Vilela, 
no dizer do seu presidente, 
tem futuro. “Temos um gru-
po de músicos fenomenal 
com uma média de idades de 
20 anos e um maestro espe-
tacular. O futuro está garanti-
do. Financeiramente traba-
lhamos muito. A Banda está 
estável, mas também não há 
fundo de maneio. Já não é 
mau”, concluiu Arnaldo Bar-
ros com um sorriso de orelha 
a orelha.

Banda de Vilela vence Festival Internacional 

Aluna do Conservatório 
brilha em concurso

António Orlando | texto

O Concurso Internacional 
de Piano do Alto Minho, refe-
rência no panorama de con-
cursos de piano, que decor-
reu de 30 de  junho a 2 de ju-
lho no Teatro Municipal de 
Caminha e que já vai na sua 
13ª edição, acolheu durante 
três dias jovens estudantes 
de piano com idade até aos 
30 anos, que atuaram peran-
te um júri presidido pelo pia-
nista e professor da ESMAE, 
Constantin Sandu, coadjuva-
do pela pianista e professora 
do Conservatório Superior 
de Música de Vigo, Rasa Bi-
veiniene e pelo atual coorde-
nador do Departamento de 
teclas e docente na Academia 
Fernandes Fão, Alberto Vare-
la Pardo.

Sara Isabel da Rocha Mo-
reira, aluna do curso de ini-
ciação do Conservatório de 
Música de Paredes da classe 
de piano do Professor Bruno 

Teixeira, obteve o primeiro 
prémio ex-aqueo  no Nível I  
que contemplava alunos até 
8 anos de idade,  numa prova 
única,  tendo apresentado 
como programa a Polonaise 
em sol menor, nº8 de Anna 
Magdalena Bach e Danças 
R u s s a s  d e  T a m a r a 
Antontseva.

A entrega do prémio de-
correu durante o Concerto 
dos Laureados no qual parti-
c ipou interpretando a 
Polonaise.

Sílvio Silva
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CULTURA

Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

Telefs. 255 613 431/2 - 707 201 131 | Fax 255 613 433  
precur-clinica@sapo.pt | clinica@precur.com

►MEDICINA E REABILITAÇÃO DESPORTIVA
►ANÁLISES CLÍNICAS
►ELECTROCARDIOLOGIA
►CLÍNICA GERAL ►SINISTROS
►TERAPIA DA FALA
►PSICOLOGIA CLÍNICA
►NUTRIÇÃO ►OTORRINO
►PEDIATRIA ►ORTOPEDIA
►ENFERMAGEM PERMANENTE AO DOMICÍLIO
►TRATAMENTOS CORPORAIS E DE ROSTO
►CABELEIREIRO ►PODOLOGIA
►MASSAGENS ►ACUPULTURA
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www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

Av. José Júlio, 47 | Edifício Tem-Tem
Lojas A-B | 4560-547 PENAFIEL

Telefs.: 255 713 787 / 9 | Fax: 255 711 671
geral@a-inovadora.com

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
o ajudar a ser melhor...

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

O premiado micro-festi-
val Indie Music Fest 
(IMF) voltou a dar 

destaque a bandas portugue-
sas e alternativas, que não têm 
espaço nas grandes rádios e 
plataformas musicais.

O primeiro dia do festival 
contou, nomeadamente, com 

os The Lazy Faithful. O grupo 
do Porto aproveitou para 
apresentar o novo álbum, 
“Bringer of a good time”, lança-
do em maio. 

Nomes como Them Flying 
Monkeys, Flying Cages, Moda 
Americana, Manuel Fúria & os 
Náufragos, Stone Dead, foram, 
entre outras, as presenças que 

deram corpo à 5ª edição do 
“Indie” que, pela primeira vez, 
abriu a porta ao Hip-Hop. 

A estreia surpreendente 
deste género musical no IMF 
aconteceu com a dupla Con-
junto Corona formada por dB 
e Logos. Os portuenses apre-
sentaram o seu último álbum 
“Cimo de Vila Velvet Cantina”.

Os lisboetas The Poppers, 
um dos grupos com maior lon-
gevidade do cartaz do festival 
de Baltar, voltaram a subir ao 
palco do “Indie” para tocar 
“Lucifer”, o novo trabalho de 
estúdio. Foi o cair do pano da 
5ª edição do IMF. Para o ano há 
a promessa de mais música 
para uma imensa minoria.

Cinco anos de Indie Music Fest 
para uma imensa minoria

António Orlando | texto

Festival. O Bosque do Choupal, em Baltar, recebeu, entre 31 de agosto a 2 de setembro, 
mais um “Indie”. No Choupal juntaram-se mais de 30 projetos nacionais, entre bandas 

emergentes e outras com mais anos de palco.



23Sexta-feira 8 de Setembro de 2017  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

FALECEU

AMÉRICO LUÍS  
DIAS DOS SANTOS
Faleceu no dia 17 de agosto, com 54 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua do Loteamento, n.º 425, 
Lordelo, Paredes.  Era casado com Lúcia Moreira de Barros Santos.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

JORGE RIBEIRO 
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 25 de julho, com 90 anos. Era natural de 

Beire – Paredes e residente na Rua da Quintela, n.º 359, Guilhufe, 
Penafiel.  Era viúvo de Maria Isaura Pereira de Bessa. 

AGRADECIMENTO 
 Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
GUILHUFE / PENAFIEL

FALECEU

ANTÓNIO FERNANDO 
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 18 de agosto, com 59 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua Central da Bouça, n.º 230, 
Mouriz, Paredes. Era solteiro. 

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MOURIZ / PAREDES

FALECEU

AMÉRICO MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 28 de agosto, com 87 anos. Era 
natural de Astromil – Paredes e residente na Rua do 
Cabral, n.º 124, Astromil, Paredes.  Era casado com 

Ana da Rocha Nogueira.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
ASTROMIL / PAREDES

FALECEU

MANUEL FERNANDO 
MOREIRA LEAL
Faleceu no dia 4 de setembro, com 70 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua da Bela Vista, n.º 61, Lor-
delo, Paredes.  Era casado com Maria de Fátima Moreira Rodrigues 
Leal.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa, filhos, netos e demais família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

AVELINO ANDRADE DIAS
Faleceu no dia 30 de julho, com 72 anos. Era natural de 
Seroa – Paços de Ferreira e residente na Rua do Corgo, 
n.º 340, Azurara, Vila de Conde. (Sepultado em Lordelo, 

Paredes).  Era casado com Maria Ferreira Dias de Andrade.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
AZURARA / VILA DE CONDE

FALECEU

ANTÓNIO DA SILVEIRA 
RIBEIRO DA SILVA
Faleceu no dia 30 de agosto, com 70 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua da Venda Nova, n.º 61, 
Mouriz, Paredes. Era casado com Maria Madalena Vieira Nogueira 
de Carvalho Silva.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MOURIZ / PAREDES

FALECEU

MARIA ADELAIDE 
CARNEIRO LEÃO
Faleceu no dia 31 de julho, com 91 anos. Era natural de 

Lordelo – Paredes e residente na Rua do Padrão, n.º 228, Lordelo, 
Paredes.  Era viúva de Carlindo Moreira dos Santos.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

DEOLINDA PINTO DA SILVA
Faleceu no dia 4 de agosto, com 46 anos. Era natural 
de Recarei – Paredes e residente na Rua do Palito, n.º 
213, Lordelo, Paredes. Era casada com Manuel Augusto 

Moreira dos Santos.

AGRADECIMENTO 
Sua família e Associação Um Novo Cântico vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º 
dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

O seu jornal
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FALECEU

MARIA AMÉLIA 
FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 30 de agosto, com 69 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua Antero Ferreira Leal, 
n.º 1123, Lordelo, Paredes.  Era casada com Manuel Rodrigues 
Ferreira.

AGRADECIMENTO 
Seu marido, filhos, netos e demais família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

ABEL DE 
OLIVEIRA COELHO
Faleceu no dia 17 de agosto com 63 anos. Era natural 

de Miragaia – Porto e residente em Sobrosa, Paredes. Era casado 
com Maria de Fátima Ferreira Nunes. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
SOBROSA / PAREDES

FALECEU

MARIA LÍDIA DA SILVA
Faleceu no dia 29 de agosto, com 87 anos. Era natural 
de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Av. 13 
de Maio, n.º 1455, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de 

João Rodrigues da Silva Freire.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

MARIA FERNANDA 
FERREIRA DIAS
Faleceu no dia 1 de setembro, com 67 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua da Ribeira, n.º 1, Lordelo, 
Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO 
RIBEIRO ALVES
Faleceu no dia 17 de agosto com 55 anos. Era natural 

de Meinedo – Lousada e residente em Beire, Paredes. Era divorcia-
do.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE / PAREDES

FALECEU

ALBINO DE SOUSA FARIA
Faleceu no dia 25 de julho, com 76 anos. Era natural de 
Mouriz – Paredes e residente na Rua do Alto de Trigais, 

n.º 147,Baltar, Paredes.  Era casado com Fernanda Nogueira da 
Cunha Faria.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto ou 
de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. Sede: Rua 

Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombei-
ros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 31 de agosto, com 85 anos. Era natural 
de Lordelo – Paredes e residente na Rua Santa Tecla, 
n.º 1, Lordelo, Paredes. Era viúva de Vergílio Augusto 

Moreira Dias. 

AGRADECIMENTO 
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA 
DA COSTA
Faleceu no dia 19 de agosto com 83 anos. Era natural 

de Nevogilde – Lousada e residente em Beire, Paredes. Era  casado 
com Maria da Rocha Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE / PAREDES

FALECEU

MANUEL PEREIRA 
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 26 de julho, com 82 anos. Era natural 

de Vila Cova de Carros – Paredes e residente na Rua do Outeiro, n.º 
401, Baltar, Paredes.  Era casado com Maria da Conceição Teixeira 
Garcês.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto ou 
de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. Sede: Rua 

Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombei-
ros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

O seu jornal
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA LEAL
Faleceu no dia 19 de agosto, com 86 anos. Era natural 
de Paços de Sousa – Penafiel e residente na Rua das 
Flores, n.º 65, Parada de Todeia, Paredes. Era viúvo de 

Arminda Fernanda Rosa dos Reis.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PARADA DE TODEIA / PAREDES

FALECEU

ALBINA PINTO MOREIRA
Faleceu no dia 26 de agosto, com 40 anos. Era natural 
de Vila Cova de Carros – Paredes e residente na Rua 
Maestro Virgílio Pereira, n.º 28, Ent. 5-2º Dtº, Paredes 

Era  divorciada.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

GLÓRIA FERREIRA 
MARTINS
Faleceu no dia 19 de julho com 85 anos. Era natural de 

Besteiros – Paredes e residente em Beire, Paredes. Era viúva de José 
Maria Moreira Martins. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOSÉ GARCÊS DE SOUSA
Faleceu no dia 20 de agosto, com 69 anos. Era natural 
de Santiago Sub. Arrifana – Penafiel e residente na Rua 
Monte da Estação, n.º 17, Paredes.  Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ALFREDO FERREIRA 
PINTO NOGUEIRA
Faleceu no dia 3 de agosto, com 73 anos. Era natural 

de Eja– Penafiel e residente na Rua de S. José, n.º 321, Paredes. Era 
viúvo de Laura Barbosa Moreira Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO OLÍMPIO 
PINTO BARBOSA
Faleceu no dia 6 de agosto, com 55 anos. Era natural de 

Mouriz – Paredes e residente na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 
66, 4/C, Rebordosa, Paredes Era casado com Maria de Lurdes Dias 
Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

REBORDOSA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ SOARES MOREIRA
Faleceu no dia 14 de agosto, com 70 anos. Era natural 
de Mouriz – Paredes e residente na Rua do Real, n.º 60, 
1º, Baltar, Paredes.  Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

BALTAR  / PAREDES

FALECEU

FRANCISCO JOSÉ  
DE LEMOS BARBOSA
Faleceu no dia 28 de agosto, com 52 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua do Moinho, n.º 87, Paredes 
Era casado com Maria Rosa Maia Rocha Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ALBANO PIRES DE MOURA
Faleceu no dia 31de agosto, com 84 anos. Era natural 
de Britelo – Celorico de Bastos e residente na Rua Elias 
Moreira Neto, n.º 161, Paredes. Era viúvo de Engrácia 

Teixeira de Almeida.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PAREDES
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Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

FALECEU

HELENA MOREIRA 
RODRIGUES
Faleceu no dia 3 de setembro com 100 anos. Era natu-

ral de Louredo - Paredes e residente em Beire, Paredes. Era viúva 
de Joaquim Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOÃO NETO
Faleceu no dia 4 de agosto com 77 anos. Era natural de 
Nevogilde, Lousada e residente em Paredes. Era casado 

com Maria da Conceição da Silva Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
PAREDES

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO 
DE BARROS GOMES
Faleceu no dia 2 de Setembro com 52 anos. Era natural 

de Sobrosa – Paredes e residente em Casais, Lousada.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
CASAIS / LOUSADA

FALECEU

MANUELA DA CONCEIÇÃO 
SOUSA ALVES MOTA
Faleceu no dia 4 de setembro, com 49 anos. Era natural 

de Matosinhos e residente na Rua de Sedouros , n.º 339, 3º Drt. 
Paredes. Era casada com António Filipe Pinto da Costa Mota.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA 
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 16 de agosto, com 81anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua da Estrebuela, 
n.º 54, Paredes. Era viúva de António de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Tlf. 255 777 264 / 
Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

BERNARDINO FERREIRA 
NUNES
Faleceu no dia 29 de julho com 84 anos. Era natural de 

Figueiras - Lousada e residente em Beire, Paredes. Era casado com 
Maria de Lurdes Braga Leal. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO 
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de agosto com 86 anos. Era natural e 

residente em Bitarães, Paredes. Era viúvo de Maria Emília Ribeiro 
do Couto. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BITARÃES / PAREDES

FALECEU

GUILHERMINA 
DA SILVA GOMES
Faleceu no dia 27 de julho com 56 anos. Era natural e 

residente em Marecos, Penafiel. Era casada com Serafim Teixeira 
de Carvalho 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
MARECOS / PENAFIEL

FALECEU

AUGUSTO LOPES MARINHO
Faleceu no dia 24 de agosto com 78 anos. Era natural 
de Silvares (S. Martinho) – Fafe e residente em Paredes. 

Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
PAREDES
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

www.tcoutoagenciafuneraria.pt
E-mail: geral@tcoutoagenciafuneraria.pt

Tlf. 255 777 264  |  Fax. 255 785 099  |  Tlm. 917 245 839

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARGARIDA ANASTÁCIA 
BARBOSA RUÃO PINTO
Faleceu no dia 4 de agosto com 69 anos. Era natural de 

Louredo - Paredes e residente em Penafiel. Era casada com António 
Alberto Machado Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
PENAFIEL

FALECEU

ROSA NOGUEIRA 
DA CRUZ CARNEIRO
Faleceu no dia 4 de setembro 65 anos. Era natural de 

Vilela – Paredes e residente em Duas Igrejas, Paredes. Era casada 
com José Alves Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
DUAS IGREJAS / PAREDES

10.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA 
DA COSTA (TOZÉ)

1978 – 2007

AGRADECIMENTO
Vai decorrer no próximo dia 10 de Setembro, Domingo, o 10.º 
aniversário de falecimento do seu ente querido. 
Pelo que os pais e namorada mandaram celebrar uma missa na 
igreja matriz de Paredes, que terá lugar no mesmo dia, pelas 10 
horas.
A quem se dignar a comparecer reiteramos os nossos mais sinceros 
agradecimentos.
   
António Ribeiro Costa - pai     
Maria Manuela Lopes Moreira da Costa – mãe
Marta Patrícia - namorada   

FALECEU

MARIA JOSÉ RIBEIRO 
DA SILVA
Faleceu no dia 29 de agosto com 63 anos. Era natural 

de Sobrosa – Paredes e residente em Ferreira, Paços de Ferreira. 
Era casada com Albino Gomes Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
FERREIRA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MARIA ROSA DE SOUSA
Faleceu no dia 26 de julho com 94 anos. Era natural de 
Abragão – Penafiel e residente em Rebordosa, Paredes. 

Era viúva de José António Pinto Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
REBORDOSA / PAREDES

Bruno Silva (de Gandra) 
venceu o IX TNLO Óbidos, 
prova realizada na noite de 
18 de agosto. Considerado 
uma estrela ascendente do 
Trail, o jovem atleta percor-
reu os 42 km num tempo de 
3 horas e 37 minutos.  Para 
além da vitória na Geral e 
no seu escalão sub-23, Bru-
no Silva contribuiu para 
que a sua equipa obtivesse 
o 3.° lugar juntamente com 
Paulo Barbosa (sub-23) e 

Joaquim Freitas (m40). Já 
no domingo seguinte, no Al-
garve, a equipa paredense 
conquistou o Ultra Trail Ro-
cha da Pena, nos 48km, do-
minando por completo as 
adversidades da prova. O 
1.° lugar alcançado por Bru-
no Coelho, com 4.31 horas, 
superou as expetativas, 
pois todas as equipas se 
apresentaram em competi-
ção com os seus melhores 
atletas.

Equipa de Trail 
Running de Paredes 
dominou provas 
em Óbidos e Loulé
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